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மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் கட்சி
யின் திரி ரா மாநில நாேளடான, 
‘ேதசர்கதா’ ஏட்ைட டக்கிய மாநில
பாஜக அரசுக்கு கண்டனம் ெதரி
வித் , தில்லியில் உள்ள திரி ரா 
பவன் ன்  ேகரள உைழக்கும் 
பத்திரிைகயாளர் சங்கம் மற் ம் 
தில்லி பத்திரிைகயாளர் சங்கம் 
சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் 
நைடெபற்ற . இரண்  அைமப்
களின் நிர்வாகிகள் ேதசர்கதா 
பதிைவ ரத்  ெசய்தைத தி ம்பப் 
ெபற ேவண் ெமன மாநில அரசு
அதிகாரிகளிடம் ம  அளித்தனர்.
பத்திரிைக சுதந்திரம் மற் ம் பத்தி
ரிைகயாளர்கள் மீதான தாக்குதல் 

நா  வ ம் அதிகரித் ள்ள  
கவைலயளிப்பதாக ஆர்ப்பாட்டத் 
தில் ேபசியவர்கள் ெதரிவித்தனர். 

தில்லி பத்திரிைகயாளர் சங்க 
ெசயலாளர் அ ப் ெசன் தைலைம 
வகித்தார்.  ெபா ச் ெசயலாளர் 
சுஜாதா மேதாக், ேகரள உைழக்கும்
பத்திரிைகயாளர் சங்க ைணத் 
தைலவர் ேசாபியா பிந்த், ேதசர்கதா

ன்னாள் ஆசிரியர் க தம் தாஸ்,
ேலாக் லகர் ஆசிரியர் ராேஜந்திர
சர்மா, இந்திய ெபண் பத்திரிைகயா
ளர் சங்கத் தைலவர் டி.ேக.ராஜ
ெலட்சுமி ஆகிேயார் கண்டன உைர
நிகழ்த்தினர். பிரஜுன் காந்த் வர
ேவற்க, ெஜஷிஸ் கண்டன தீர்மா
னத்ைத வாசித்தார்.

‘ேதசர்கதா’ டக்கம்
தில்லியில் ஆர்ப்பாட்டம்
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மத்தியப் பிரேதசம் , 
ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், மிேசா
ரம், ெத ங்கானா ஆகிய 
5 மாநிலங்க க்கு ேதர்தல் 
ேததிைய தைலைம ேதர்தல்
ஆைணயம் அறிவித் ள் 
ள . 

தமிழகத்தில் தி ப்பரங்
குன்றம், தி வா ர் சட்ட
மன்றத் ெதாகுதிக க்கு 
தற்ேபா   இைடத்ேதர்தல் 
இல்ைல என் ம் ேதர்தல்
ஆைணயம் அறிவித் ள் 
ள . 

தைலைமத் ேதர்தல்
ஆைணயர் ஓபி. ராவத்,
ேதர்தல் ஆைணயர்கள் 
சுனில் அேராரா, அேசாக் 
லவாரா ஆகிேயார் சனிக்கிழ
ைமயன்  ெசய்தியாளர் 
கைள சந்தித்தனர். இதில்
தைலைம ேதர்தல் ஆைண
யர்  கூறியதாவ : 

மத்தியப் பிரேதசம் , 
ராஜஸ்தான் , சத்தீஸ்கர் 

மாநிலங்களின் சட்டமன்றம்  
பதவிக் காலம் ஜனவரியில் 

டிவைடய உள்ள . மிேசா
ரம் சட்டமன்றம் பதவிக் 
காலம் டிசம்பர் 15ஆம் ேததி
டன் நிைற  ெபற உள்ள .

சத்தீஸ்கரில் நவம்பர் 12,  20 
ஆகிய ேததிகளில் இரண்  
கட்டங்களாக ம் மத்தியப் 
பிரேதசம், மிேசாரம் ஆகிய
மாநிலங்க க்கு நவம்பர் 28 
ஆம் ேததி ஒேர கட்டமாக
ம் ராஜஸ்தான் மற் ம் 

ெத ங்கானா மாநிலத் க்கு 
டிசம்பர் 7 ஆம் ேததி ஒேர
கட்டமாக ேதர்தல் நடத்தப்
ப ம். டிசம்பர் 15 ஆம் ேததிக்
குள் 5 மாநிலங்க க்கும் 
ேதர்தல் நடத்தி டிக்கப் 
ப ம்.  5 மாநிலங்களி ம் 
நைடெப ம் ேதர்தல்களில் 
பதிவாகும் வாக்குகள் 
டிசம்பர் 11 ஆம் ேததி 
எண்ணப்பட் , அன்ைறய 
தினேம ேதர்தல் டி கள் 
அறிவிக்கப்ப ம். 

தமிழகத்தில் தி ப்பரங் 

குன்றம், தி வா ர் ெதாகு
திக க்கு  இப்ேப ா  
இைடத்ேதர்தல் இல்ைல.
ேதர்தல் ேததி அறிவிக்கப் 
ப ம் மாநிலங்களில் ேதர்தல்
நடத்ைத விதிகள் இன்  (அக்
ேடாபர் 6)  தல் அம க்கு 
வ கின்றன. 

ேவட்பாளர் தாக்கல் 
ெசய் ம் பிரமாணப் பத்தி
ரத்தில் மாற்றம் ெசய்யப்பட

உள்ள . 5 மாநில ேதர்தலில்,
யா க்கு வாக்களித்ேதாம் 
என்பைத அளிக்கும் ஒப்
ைகச் சீட்  இயந்திரம் பயன்
ப த்தப்ப ம். உச்ச நீதி
மன்றத்தின் ேயாசைனப்படி 
தகவல்கள் திரட்டப்ப ம். 
ேவட்பாளர்களின் குற்றப் 
பின்னணி விவரம் இடம் 
ெப ம் வைகயில் பிரமா
ணப் பத்திர வடிவம் மாற்றப்

ப ம்.

ப வ மைழ காரணமாக 
தற்ேபா  தமிழகத்தில் 
இைடத்ேதர்தல் நடத்த ேவண்
டாம் என தமிழக ேதர்தல் அதி
காரி கடிதம் எ தியி ப்ப
தால், தமிழகத் க்கு இைடத்
ேதர்தல் ேததி அறிவிப்  
இல்ைல என்  ேதர்தல் 
ஆைணயர் கூறினார்.

5 மாநில ேதர்தல் ேததி அறிவிப்5 மாநில ேதர்தல் ேததி அறிவிப்
தமிழகத்தில் 2 ெதாகுதிக க்கு இைடத்ேதர்தல் இல்ைலதமிழகத்தில் 2 ெதாகுதிக க்கு இைடத்ேதர்தல் இல்ைல

மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட்
கட்சி வலி த்தல்
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தி வா ர்,  தி ப்பரங்குன்றம் 
இைடத்ேதர்தல் ேததிைய அறிவித்திட 
ேவண் ெமன தைலைம ேதர்தல் ஆைண
யத்ைத மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் கட்சியின் 
மாநில ெசயற்கு  வலி த்தி ள்ள .

இ ெதாடர்பாக கட்சியின் மாநிலச் 
ெசயலாளர் ேக .ப ாலகி ஷ்ணன் 
வி த் ள்ள அறிக்ைக வ மா :

ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்க
க்கான சட்டசைப ேதர்தல்கள் குறித்த 

ேததிகள் அறிவிக்கப்பட் ள்ளன. ஆனால்
மைழ காரணமாக தமிழகத்தில் தற்ேபா
இைடத்ேதர்தல் ேவண்டாம் என தமிழக
அரசு கடிதம் எ தியதாக ம், அதனடிப்ப
ைடயில் இைடத்ேதர்த க்கான ேததிைய
இப்ேபா  அறிவிக்க இயலா  என ம்
தைலைம ேதர்தல் ஆைணயர் ெதரிவித்
ள்ள  தமிழக மக்கள் மத்தியில் ெப ம்

அதி ப்திைய ஏற்ப த்தி ள்ள . தமி
ழகத்தின் இரண்  ெதாகுதிக க்கான 
இைடத்ேதர்தல் ேததி அறிவிக்கப்படா
ததற்கு ெசால்லப்பட்ட காரணங்கள் எ
ம் ெபா த்தமானதாக இல்ைல. 

ஏற்கனேவ, தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் 
ேதர்தல்கள் நடத்தாமல் உள்ளாட்சி 
அைமப் கள் டமாகி ள்ளன. இ
ேபான்   ஜனநாயக வழி ைறகைள 
ைகவி கிற ேபாக்கு மக்க ைடய பிரச்ச
ைனகைள ஜனநாயக ரீதியில் எதிர்ெகாள்ள
உதவிடா . தமிழக இைடத் ேதர்த

க்கான ேததிகள் அறிவிப்  வராத  
குறித்  மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் கட்சி 
தன் ைடய கண்டனத்ைத ெதரிவித் க் 
ெகாள்கிற . 

தி வா ர், தி ப்பரங்குன்றம் ெதாகு
திக க்கான இைடத்ேதர்தல் ேததிகள்
அறிவிக்கப்பட்  ேதர்தல்கள் ைறயாக
ம், ேநர்ைமயாக ம் நைடெபற உரிய நட

வடிக்ைககள் எ க்க ேவண் ெமன 
தைலைம ேதர்தல் ஆைணயத்ைத மார்க் 
சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நா  
மாநில ெசயற்கு  வலி த் கிற .

தி வா ர், தி ப்பரங்குன்றம் 
இைடத்ேதர்தல் ேததிைய அறிவித்தி க!

ேதர்தல் ஆைணயம் அறிவிப்
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தமிழகத்தில் 5 மாவட்டங்க க்கு 
வி க்கப்பட்ட ெரட் அலர்ட்ைட விலக்கிக்
ெகாள்வதாக வானிைல ஆய்  ைமய
இயக்குனர் பாலச்சந்திரன் ெதரிவித் ள் 
ளார்.

இ குறித்  அவர் ெசன்ைனயில் 
சனிக்கிழைம (அக்ேடாபர் 6) ெசய்தியா
ளர்களிடம் கூறியதாவ :

ெதன்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உ
வாகி ள்ள திய காற்ற த்த தாழ்  நிைல
யால் தமிழகத்தின் 5 மாவட்டங்க க்கு 
அக்.7 அன்  ெரட் அலர்ட் எச்சரிக்ைக வி க்
கப்பட்ட . தமிழகத்தின் சில இடங்களில் 
மிக அதிக கன மைழ ெபய் ம் என எச்ச
ரிக்கப்பட்ட .

ஞாயி  தல்  ேமற்குத்ெதாடர்ச்சி மைல
ைய ஒட்டி ள்ள மாவட்டங்களான ேகாைவ,
நீலகிரி, ேதனி, வி நகர், ெநல்ைல, கன்னி
யாகுமரி மாவட்டங்களில் எதிர்பார்க்கப் 
பட்ட மிக அதிக மைழக்கு வாய்ப்  தற்ேபா
இல்லாத நிைலயில் ெரட் அலர்ட் எச்சரிக்ைக

விலக்கிக் ெகாள்ளப்ப கிற .

ெசன்ைன மற் ம் றநகர்களில் ேலசான
மைழ ெபய்ய வாய்ப் . ெதன் கிழக்கு
அரபிக்கடலில் தற்ேபா  நிலவிக்ெகாண்டி
க்கின்ற காற்ற த்த தாழ் ப் பகுதி கார

ணமாக, ெதற்கு அந்தமான் பகுதியில் 
தற்ேபா ள்ள வளிமண்டல சுழற்சி காரண
மாக ம் வங்கக்கடலில் காற்ற த்த தாழ்
8ஆம் ேததி ஏற்ப ம் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற .

மீனவர்கள் வ ம் 6ஆம் ேததி தல் 8ஆம் 
ேததி வைரயில் ெதன்கிழக்கு அரபிக்கடல்,
லட்சத்தீ , குமரிக் கடல் பகுதிகளில் கட
க்குள் ெசல்ல ேவண்டாம். கடந்த 24 மணி 

ேநரத்ைத ெபா த்த வைரயில் அதிகபட்ச
மாக காைரக்கால் மாவட்டத்தில் 12 ெச.மீ
மைழ ம், வி ப் ரத்தில் 9 ெச.மீ மைழ ம்
பதிவாகி ள்ள

ெதன்கிழக்குப் ப வமைழ ம் படிப்படி
யாக விலகி வ கிற , இந்த சூழ்நிைலயில்
வடகிழக்கு ப வ மைழ வ ம் 8ஆம் ேததி
ெதாடங்கும்.

இவ்வா   பாலச்சந்திரன் ெதரிவித் ள்ளார்.

தமிழகத்திற்கு 
ெரட் அலர்ட் வாபஸ்

ைஹட்ேரா கார்பன் எதிர்ப்
ற் ைக ஒத்திைவப்

ெசன்ைன, அக்.6-

ைஹட்ேரா கார்பன் எ ப்பதற்கு எதிர்ப்  ெதரிவித்  
விவசாயிகள் சங்கங்கள், மீனவர் அைமப் களின் சார்பில்
அக்ேடாபர் 9 ெசவ்வாயன்  நடக்கவி ந்த ேகாட்டாட்சி
யர் அ வலக ற் ைகப் ேபாராட்டம் அக்ேடாபர் 15 ஆம்
ேததிக்கு ஒத்திைவக்கப்பட் ள்ள .

இ ெதாடர்பாக, தமிழ்நா  விவசாயிகள் சங்கத்தின் 
மாநில ெபா ச் ெசயலாளர் ெப.சண் கம் வி த் ள்ள 
அறிக்ைக:

ைஹட்ேரா கார்பன் எ ப்பதற்கு மத்திய அரசு ெசய்
ெகாண் ள்ள ஒப்பந்தத்ைத ரத்  ெசய்ய வலி த்தி
ம், காவிரி ெடல்டா பகுதிகளில் ைஹட்ேராகார்பன் எ ப்ப

தற்கு தைடவிதித்  அரசாைண ெவளியிட தமிழக அரசு 
ன்வர ேவண் ெமனக் ேகாரி ம் அைனத்  விவசாய 

சங்கங்கள் மற் ம் மீனவர் அைமப் களின் சார்பில் 
அக்ேடாபர்-9 ஆம் ேததி நாைக, மயிலா ைற, கட ர்,
சிதம்பரம் ஆகிய நான்கு ேகாட்டாட்சியர் அ வலகம்

ன்பாக ற் ைகப் ேபாராட்டம் நடத்திட திட்டமிடப்பட்டி
ந்த . 

இந்த நிைலயில் நாகப்பட்டினம், கட ர் ஆகிய 
மாவட்டங்களில் ெபய்  வ ம் ெதாடர் மைழ காரணமாக 
அக்ேடாபர் 9 ஆம் ேததி நைடெபறவி க்கும் ேபாராட்டம் 
ஒத்திைவக்கப்ப கிற . மீண் ம் அக்ேடாபர் 15 ஆம் 
ேததி திட்டமிட்ட இடங்களில் ற் ைகப் ேபாராட்டம் 
நைடெப ம் என்  ெப.சண் கம் ெதரிவித் ள்ளார்.

ரியாத், அக்.6-

தற்ேபா ள்ள ச தி பிரிட்டிஷ் வங்கி மற் ம் அலவ்வால்
வங்கி ஆகியவற்ைற ஒ ங்கிைணத்  திய வங்கி உ
வாக்கப்பட ள்ளதாக அறிவிக்கப்பட் ள்ள . இந்த  திய
வங்கியின் தைலவராக ச தி அேரபியாவின் பிரபல ெபண்
ெதாழிலதிபர் ப்னா அல் ஒலயன் என்பவர் நியமிக்கப் 
பட் ள்ளார். இந்த திய வங்கி, 17.2 பில்லியன் அெமரிக்க
டாலர்கள் மதிப் டன் அந்நாட்டின் ன்றாவ  மிகப் ெபரிய
வங்கியாக உ ெவ த் ள்ள .

நீண்டகாலமாக பழைமவாதத்ைத கைடப்பிடித் வ ம் 
ச தி அேரபியா நா , கடந்த ஓராண்டாக ெபண்க க்கான 
பல உரிைமகைள வழங்கி வ கிற . குறிப்பாக, கடந்த 
ஜூன் மாதம் தல் ைறயாக ெபண்கள் வாகனம் 
இயக்குவதற்கு அ மதி வழங்கிய .

தங்கள  கு ம்பத்தினர் நடத்தி வ ம் ெதாழில் கு
மத்திற்கு தைலைம வகித்  வ ம் ஒலயன், ச தி அேரபி
யாவின் நிதித் ைறயில் அந்நாட்டின் மற்ற ெபண்க க்கு 

ன் தாரணமாக விளங்குகிறார். ேபார்ப்ஸ் இதழின், 
மத்திய கிழக்கு நா களில் 2018ஆம் ஆண்  ஆதிக்கம் 
நிைறந்த ெபண்க க்கான பட்டியலில் தலாவ  இடத்ைத
ெபற்றி ந்தார் என்ப  குறிப்பிடத்தக்க .

ச தி அேரபியாைவ நவீனமயமாக்கும் யற்சியில் 
இளவரசர் கமத் பின் சல்மான் பல நடவடிக்ைககள் எ த்
வ கிறார்.

ச தி அேரபியாவில் 
தல் ைறயாக 

வங்கி தைலவராக 
ெபண் ேதர்

ஒரகடம், அக்.6-

ெதாழிற்சங்க உரிைம ேகாரி 
ெதாடர் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் ள்ள 
யமஹா, எம்எஸ்ஐ ெதாழிலாளர்கள்  
காஞ்சி ரத்தில் ஞாயிறன்  (அக்.7) 
கு ம்பத் டன் மனிதச் சங்கிலி 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட ள்ளனர்.

காஞ்சி ரம் மாவட்டம், ஒரகடம் 
அ த்த வல்லத்தில் ெசயல்பட் வ ம் 
யமஹா ெதாழிற்சாைலயில் 
உரிைமக்காகச் சங்கம் ைவத்ததற்காகப் 
பணிநீக்கம் ெசய்யப்பட்ட இரண்  
ெதாழிலாளர்கைள மீண் ம் பணியில் 
அமர்த்த வலி த்தி  15 நாட்களாகத் 
ெதாடர் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்  
வ கின்றனர்.  ெதாழிலாளர்கைள 
மீண் ம் பணிக்குச் ெசல்ல 
ெதாழிலாளர் நலத் ைற வலி த்திய 
நிைலயில் சட்டத்ைத மதிக்காத 
நிர்வாகம் அவர்கைள உள்ேள 
விடாமல் நிபந்தைன விதித்த ,

 தமிழக அரசின் சட்டத்ைத மதிக்காத 
யமஹா நிர்வாகத்தின் மீ  உரிய 
நடவடிக்ைக எ க்கக்ேகாரி ம் 
ெதாழிலாளர்க டன் பிரச்சைனைய 
ேபசித் தீர்க்கக்ேகாரி ம் சிஐடி  
சார்பில் ஞாயிறன்  ( அக்.7 ) 
காஞ்சி ரத்தில் கு ம்பத் டன் மனித 
சங்கிலி ேபாராட்டம் நைடெபற ள்ள .

இப்ேபாராட்டத்தில் கடந்த 25 
நாட்களாக 30 மாத சம்பள உயர்  
ேகட்  ேபாராட்டம் நடத்திவ ம் 
எம்எஸ்ஐ ெதாழிலாளர்க ம் 
கு ம்பத் டன் கலந்  ெகாள்ள 
உள்ளனர்.

யமஹா ெதாழிலாளர்க க்கு உதவி
கடந்த 15 நாட்களாகத் ெதாடர் 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்  வ ம் 
ெதாழிலாளர்கைள சிஐடி  
மாநிலத் தைலவர் அ.ச ந்தரராசன் 
சந்தித்  ேபாராட்டம் குறித்  
ேகட்டறிந்தார். அப்ேபா  மார்க்சிஸ்ட் 
கம் னிஸ்ட் கட்சியின் காஞ்சி ரம் 
மாவட்டக்கு வின் சார்பில் 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டி க்கும் 
ெதாழிலாளர்க க்கு இரண் நாள் 
மதிய உணவிற்கான அரிசியிைன 
கட்சியின் மாவட்டச் ெசயலாளர் 
இ.சங்கர் ெதாழிலாளர்களிடம் 
வழங்கினார்.  சிஐடி  மாவட்டத் 
தைலவர் எஸ்.கண்ணன், மாவட்டச் 
ெசயலாளர்  இ. த் க்குமார்,  
கட்சியின் மாவட்டக்கு  உ ப்பினர் 
பி.சண் கம், காட்டாங்ெகாளத் ர் 
பகுதிகு  உ ப்பினர் நடராஜ் 
உள்ளிட்ட பலர் அப்ேபா   
உடனி ந்தனர்.

யமஹா ெதாழிலாளர்கள் இன்  
கு ம்பத் டன் மனிதச் சங்கிலி

அண்ணன் தம்பி 
ேபால 

“தினகரன் - ஓ.பன்னீர் 
ெசல்வம் சந்திப் , த
லைமச்ச ட ம் கட்சிக் 
குள் ம் எந்தவிதமான 
பாதிப்ைப ம் ஏற்ப த்தா . 

தல்வர் எடப்பாடி ம், ஓ.
பன்னீர் ெசல்வ ம் அண் 
ணன், தம்பி ேபால இணக்கத்
டன் உள்ளனர் ” என்

அைமச்சர் மாஃபா பாண்டிய
ராஜன் கூறி ள்ளார்.

4 ேபர் பலி
மகாராஷ்டிர மாநிலம்

ேன நகரில் சாைலேயா
ரத்தில் பிரம்மாண்டமான 
விளம்பரப்பலைக ஒன்  
ரயில்ேவ சார்பாக ைவக் 
கப்பட்டி ந்த . விளம்பரப் 
பலைக ைவக்க ைறயான 
அ மதி வாங்கவில்ைல. 
ெவள்ளியன்  சாைலயில் 
ெசன் ெகாண்டி ந்த வாக
னங்கள் மீ  இந்த ரயில்ேவ
விளம்பரப் பலைக வி ந்
த .இதில் 4 ேபர் பரிதாப
மாகப் பலியானார்கள்.
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தி ெநல்ேவலி, அக். 6-

ெநல்ைல மாவட்டம் சங்கரன்ேகா
விலில் வ ம் நவம்பர் 29, 30 ஆகிய ேததி
களில்  சிஐடி  விைசத்தறி ெதாழிலாளர்
சங்க மாநில மாநா  நைடெப கிற .

இதற்கான வரேவற்  கூட்டம் 
சங்கரன்ேகாவிலில்  நைடெபற்ற . 
கூட்டத்திற்கு சிஐடி  விைசத்தறி 
ெதாழிலாளர் சங்க மாவட்ட தைலவர் 
ஏ.மாடசாமி தைலைம தாங்கினார். 

கூட்டத்தில் சம்ேமளன தைலவர் 
ேகாபிகுமார், ெபா  ெசயலாளர்  சந்தி
ரன்,சிஐடி  மாவட்டச் ெசயலாளர் ஆர்.
ேமாகன்,சி.  தைலவர் எம்.ேவல்
கன், தமிழ்நா  விவசாயிகள் சங்க
மாவட்டத் தைலவர் உ. த் பாண்டி
யன், சிபிஎம் தா கா ெசயலாளர் பி.
அேசாக்ராஜ், விைசத்தறி ெதாழிலாளர் 
சங்க மாவட்ட ெபா ச் ெசயலாளர் 
ரத்தினம் மற் ம் நிர்வாகிகள் கலந்  

ெகாண்  ேபசினர்.

 கூட்டத்தில் மாநாட்டின் வரேவற்  
கு  தைலவராக உ. த் பாண்டியன், 
ெசயலாளராக எம்.ேவல் கன், ெபா
ளாளராக ரத்தினம் மற் ம் 10 
ைண தைலவர்கள்,10 ைண ெசய

லாளர்கள் உட்பட 50 ேபர் ெகாண்ட வர
ேவற்  கு  அைமக்கப்பட்ட  ேம ம் 
மாநாட்ைட சிறப்பாக நடத் வ  என 
கூட்டத்தில் டிெவ க்கப்பட்ட .

த் க்குடி, அக். 6-

த் க்குடியில் ேவளாண்ைம 
உற்பத்தியாளர் சங்கத் ேதர்த க்கான 
ேவட்  ம  தாக்கல் பலத்த  
பா காப் டன் சனியன்  
ெதாடங்கிய .

த் க்குடி ேவளாண்ைம 
உற்பத்தியாளர் கூட் ற  
விற்பைன சங்க (எண் 0.831) 
ேதர்த க்கான ேவட் ம  
தாக்கல் ேபால்ேபட்ைடயில் உள்ள 

அ வலகத்தில் ெதாடங்கிய . இந்த 
சங்கத்தின் கீழ் பசுைம பண்ைண 
காய்கறி விற்பைன நிைலயம், அம்மா 
ம ந்தகம் ேபான்றைவ இலாபகரமாக 
இயங்கி வ கிற . தற்ேபா  11 
நிர்வாகக் கு  உ ப்பினர்க க்கான 
ேதர்தல் நைடெபற உள்ள .  
இதன் தற்ேபாைதய தைலவராக 
மாணிக்கராஜா உள்ளார். டிடிவி 
தினகரன் ஆதரவாளரான இவர் 
அம க கட்சியில் க்கிய ெபா ப்  
வகித்  வ கிறார். மீண் ம் அவர் 

ேதர்தலில் ேபாட்டியிட உள்ளார்.

தற்ேபா  இந்த சங்கத்ைத ைகப்பற்ற 
அதி க தீவிரமாக உள்ள . இதன் 
காரணமாக மாவட்டச் ெசயலாளர் 
ெசல்லப்பாண்டியன் ேபாட்டியிட 
உள்ளதாக தகவல் ெவளியாகி 
உள்ள . ேம ம், தி க ம், 
தினகரன் அணியின ம் களத்தில் 
இறங்கி உள்ளார்கள். இதனால் 
ேமாதல் ஏற்பட வாய்ப்  உள்ளதால், 
ேவட்  ம  தாக்கைல ன்னிட்  
டிஎஸ்பி பிரகாஷ் தைலைமயில்  

பா காப்  ேபாடப்பட் ள்ள .  

இ ேபால், தி ெநல்ேவலி, 
த் க்குடி மாவட்ட கூட் ற  

இைணயம், பைனெவல்லம் கூட் ற  
சங்கம் ஆகியவற்றின் ேதர்த க்கான 
ேவட் ம  தாக்கல் சனியன்  
ெதாடங்கிய . 

இந்த சங்கங்கள் நஷ்டத்தில் இயங்கி 
வ வதால் இதில் ேபாட்டியிட எந்த 
அரசியல் கட்சியின ம் ஆர்வம் 
காட்டவில்ைல என கூறப்ப கிற .

ெடங்கு ெகாசு ஒழிப்  பணிகள்: 
ஆட்சியர் ஆய்
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ெநல்ைல, ேமலப்பாைளயம், காயிேதமில்லத் ெத  
மற் ம் அம்பாச த்திரம் ேரா  ஆகிய பகுதிகளில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ம் ப் ர  பணிகள், ெடங்கு 
ெகாசு ஒழிப்  மற் ம் விழிப் ணர்  பணிகைள மாவட்ட 
ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் வீ ,  வீடாக ேநரில் ெசன்  
பார்ைவயிட் , ஆய்  ெசய்தார்.

ேமலப்பாைளயம் காயிேதமில்லத் ெத  பகுதியில் 
மாநகராட்சி லம் நைடெபற்  வ ம் ெமகா ப் ர  
பணிகள் ெடங்கு ெகாசு ஒழிப்  மற் ம் விழிப் ணர்  
பணிகைள மாவட்ட ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் 
பார்ைவயிட்டார். ெதாடர்ந் , வீ , வீடாக ெசன்  
குடிநீர் ெதாட்டிகள், டிரம்கள் உள்ளிட்டைவ  சுத்தமாக 
பராமரிக்கப்ப கிறதா என ஆய்  ெசய்தார். ெடங்கு 
ெகாசு ஒழிப்  பணியாளர்களிடம் ெகாசு ஒழிப்  பணிகைள 
தீவிரமாக பணியாற்ற ேவண் ெமன உத்தரவிட்டார். 

அதைனத் ெதாடர்ந்  அம்பாச த்திரம் சாைல 
மற் ம் அப்பகுதியில் உள்ள வீ க க்கு ெசன்  
குடிநீர் ெதாட்டிகள், டிரம்கள் உள்ளிட்டைவ சுத்தமாக 
பராமரிக்கப்ப கிறதா என்பதைன ஆய்  ெசய்தார். ெகாசு 

 உற்பத்தியாகிறதா என்பைத ம், ெகாசு ஒழிப்  
ைக ம ந்  அடிப்பைத ம் ஆய்  ேமற்ெகாண்டார். 

மாநகராட்சி லம் ெபா மக்க க்கு விநிேயாகிக்கப்ப ம் 
ேமல்நிைல நீர்த்ேதக்க குடிநீர் ெதாட்டியிைன ம் மாவட்ட 
ஆட்சித்தைலவர்  ஆய்  ெசய்தார். ேம ம், அப்பகுதி 
ெபா  மக்களிடம் ஆட்சியர் ெடங்கு விழிப் ணர்  ண்  
பிரசுரங்கைள வழங்கினார்.

தண்ணீர் உறிஞ்ச பயன்ப த்திய 
38 மின்ேமாட்டார்கள் பறி தல் 
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வாசுேதவநல் ர் ேப ராட்சி  பகுதிகளில் ெபா க் குழாயி
லி ந்  அ மதியின்றி தண்ணீர் உறிஞ்ச பயன்ப த்திய 
38 மின்ேமாட்டார்கைள அதிகாரிகள் பறி தல் ெசய்தனர்.

வாசுேதவநல் ர் ேப ராட்சி  பகுதிகளில் வீட்  
தண்ணீர் இைணப் களில் மின்ேமாட்டார் லம் 
குடிநீரிைன உறிஞ்சுவதாக ம் இதனால் மின்ேமாட்டார் 
இைணப்  இல்லாதவர்க க்கு தண்ணீர் சரியாக 
கிைடக்காத நிைல ஏற்பட்ட . இதனால் இப்பகுதியில் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மாநில, மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு 
கார் ம  அ ப்பினர். இைதய த்   வாசுேதவநல் ர் 

பகுதிகளில் மின்ேமாட்டார் லம் குடிநீரிைன உறிஞ்சும் 
குடிநீர் இைணப் கைள கண்டறிந்  மின் ேமாட்டாைர 
பறி தல் ெசய்ய ஆய் ப்பணி நடந்த . 

ேப ராட்சிகளின் ெசயல் அ வலர்கள் ெலனின், 
கண்மணி, ெவங்கடேகா , கலாராணி, ரளி, ஆதம், 
அப் ல்கலாம் ஆசாத் மற் ம் தலா 5 ேபர்கள் வீதம் 
குடிநீர் பணியாளர்கள், ப் ர  பணியாளர்கள் ஆகிேயார் 
வாசுேதவநல் ர் ேப ராட்சியில் உள்ள 2,3,11,14,15 
ஆகிய வார் களில் உள்ள வீ க க்கு ெசன்  ஆய்  
ெசய்தனர். இதில் 38 வீ களில் தண்ணீைர உறிஞ்சும் 
ேமாட்டார்கைள கண்டறிந்  அவற்ைற பறி தல் 
ெசய்தனர். ேம ம் வ ங்காலங்களில் மின்ேமாட்டார்கைள 
பயன்ப த்தி தண்ணீைர உறிஞ்சுபவர்களின் மீ  க ம் 
நடவடிக்ைக எ க்கப்பட் , தண்ணீர் இைணப்  ண்டிப்  
ெசய்யப்ப ம் என எச்சரித்தனர்.

வரதட்சைண ெகா ைம: 
ெபாறியாளர் உட்பட 2ேபர் மீ  
வழக்குப்பதி
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த் க்குடியில் மைனவிைய வரதட்சைண ேகட்  
ெகா ைமப் ப த்தியதாக கணவர் மற் ம் அவர  ேதாழி 
மீ  காவல் ைறயினர் வழக்குப் பதி  ெசய் ள்ளனர்.

த் க்குடி, ஸ்ேடட் பாங்க் காலனி, நடராஜன் ெத ைவச்
ேசர்ந்தவர் சந்திரேவல் (36), மைனவி நர்மதா (23). இந்த 
தம்பதிய க்கு தி மணத்தின் ேபா  ெபண் வீட்டார் 
வரதட்சைணயாக 150 ப ன் நைக ம், .5லட்சம் பண ம்
ெராக்கமாக வழங்கினார்களாம். சந்திரேவல் ெபங்க ரில் 
உள்ள ஒ  நி வனத்தில் ெமன்ெபா ள் ெபாறியாளராக 
ேவைலபார்த்  வ கிறார்.

அப்ேபா  உடன் ேவைலபார்க்கும் ெலட்சுமி என்ற 
ெபண் டன் பழக்கம் ஏற்பட் ள்ள . இைதய த்  
சந்திரேவல் தன  மைனவிைய கூ தல் வரதட்சைண ேகட்
ெகா ைமப்ப த்தி வந் ள்ளார். இைதய த்  த் க்குடி
யில்  தந்ைத வீட்டிற்கு வந்த நர்மதா, இ குறித்  அைனத்
மகளிர் காவல் நிைலயத்தில் கார் ெசய்தார். அதன் ேபரில்
சந்திரேபாஸ் மற் ம் அதற்கு உடந்ைதயாக இ ந்ததாக 
ெலட்சுமி மீ ம் வழக்குப் பதி  ெசய்  விசாரைண 
நடத்தி வ கின்றனர்.

த் க்குடியில் வீ  குந்  
26 ப ன் நைக தி ட்
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த் க்குடியில் வீட்டில் ைவத்தி ந்த 26 ப ன் தங்க 
நைககள் தி ேபான  ெதாடர்பாக காவல் ைறயினர் 
விசாரைண நடத்தி வ கின்றனர்.

த் க்குடி அண்ணா நகர் 11வ  ெத ைவச் ேசர்ந்தவர்
பரமசிவன். இவர  மைனவி ெலட்சுமி (34), இவர்கள் தங்க
ள  வீட்டில் தங்க நைக தயாரிக்கும் ெதாழில் ெசய்  வ
கின்றனர். கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 4ஆம் ேததி தல் 7ஆம் 
ேததி வைர கு ம்பத்ேதா  ெவளி ர் ெசன்றி ந்தார்களாம்.

இந்நிைலயில் சமீபத்தில் வீட்டில் இ ந்த நைககைள 
ேசாதைன ெசய்தேபா  அதில் 26 ப ன் நைககள் மாயமாகி
இ ந்ததாம். கு ம்பத்தினர் ெவளி ர் ெசன்றி ந்த 
ேநரத்தில் மர்ம நபர்கள் வீ  குந்  நைககைள தி டி 
விட்டதாக ெதன்பாகம் காவல் நிைலயத்தில் ெலட்சுமி கார்
ெசய் ள்ளார். அதன் ேபரில்  வழக்குப் பதி  ெசய்  
விசாரைண நடத்தி வ கின்றனர்.
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த் க்குடியில் இ ந்  கட க்கு
மீன்பிடிக்கச் ெசன்ற 18 மீனவர்கள் இ
வைர கைர தி ம்பாத நிைலயில், அவர்
களின் தகவல் ெதாடர்  ண்டிக்கப்
பட் ள்ள . இதனால் அவர்கைள
ேத ம் பணியில் கடேலார காவல் பைட
யினர் ஈ பட் ள்ளனர்.

த் க்குடி த ைவக்குளத்ைதச் 
ேசர்ந்த ப ல்ராஜ் என்பவ க்குச் 
ெசாந்தமான விைசப்படகில் 8 ேப ம்,
ரவி என்பவ க்குச் ெசாந்தமான விைச
ப்படகில் 10 ேப ம் கடந்த 1 ஆம் ேததி 
கட க்கு மீன்பிடிக்கச் ெசன்றனர். 
ஆழ்கடல் பகுதிக்கு மீன்பிடிக்கச் 
ெசன்ற அவர்கள் இ வைர கைர 
தி ம்பவில்ைல. இதற்கிைடேய, மீன
வர்கள் அைனவ ம் கைரக்கு தி ம்ப
ேவண் ம் என எச்சரிக்ைகவி க்
கப்பட்ட நிைலயில், இ ெதாடர்பான 
அறிவிப்ைப இரண்  படகுக க்கும் 
ெதரிவிக்க டியவில்ைல எனக்
கூறப்ப கிற . இரண்  படகுகைள

ம் தகவல் ெதாடர்  ெகாள்ள டி
யாததால் மீனவர்களின் உறவினர்கள் 
அச்சமைடந் ள்ளனர்.

இந்நிைலயில், 18 ேபரின் உறவி
னர்க ம் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் 
நந் ரிைய சந்தித்  ெவள்ளியன்  
ம  ஒன்ைற அளித்தனர். பிற மீன
வர்கள் அைனவ ம் கைர தி ம்பிய 
நிைலயில், இரண்  படகுகளில் உள்ள 
18 மீனவர்கள் மட் ம் இன்ன ம் 
தி ம்பி வராத  தங்க க்கு 
பயத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ளதாக ம், 
அவர்களின் படகுகைள ேத ம் பணி
யில் ஈ பட ேவண் ம் என் ம் ம
வில் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . இதற்கி
ைடேய, தகவல் ெதாடர்  ண்டிக்கப்
பட்ட இரண்  விைசப்படகு மற் ம் 
அதில் உள்ள மீனவர்களின் விவரங்கள்
கடேலார காவல் பைடக்கு ெதரிவிக்கப்
பட் ள்ளதாக ம், அவர்கள் ேத ம் 
பணியில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ளதாக ம் 
மீன்வளத் ைற அதிகாரிகள் 
ெதரிவித்தனர்.

த் க்குடி, அக். 6-

த் க்குடி மாவட்டத்தில் இ ம்
ச்சத்  ெதாடர்பான விழிப் ணர்  
பயண ன்ேனற்பா  கூட்டம் மாவட்ட
ஆட்சியர் சந்தீப் நந் ரி, தைலைம
யில் நைடெபற்ற .

த் க்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அ
வலக கூட்ட அரங்கில் இ ம் ச்சத் ,
அேயாடின் சத்  விழிப் ணர்ைவ 
ஏற்ப த் ம் பயணம் அக்ேடாபர் 22

தல் 25 வைர வ ைக ன்ேனற்
பா கள் குறித்த ஆேலாசைனக்கூட்டம் 
மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந் ரி, தைல
ைமயில் நைடெபற்ற . இக்கூட்டத்
தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ேபசியதாவ : 
பா காப்பான உண , சத்தான 
உண , ெசறி ட்டப்பட்ட உண
உள்ளிட்ட உண  விழிப் ணர்ைவ 
ஏற்ப த்தி ம் வைகயில் நா  
வ ம் 6 கு க்களின் லம் பிரச்சாரம் 
நடத்திட திட்டமிடப்பட் ள்ள . 

அக்ேடாபர் 16 உலக உண  தினத்
தன்  இக்கு க்களின் விழிப் ணர்  
பயணங்கள் ெதாடங்கி ைவக்கப்ப
கிற .

த் க்குடி மாவட்டத்திற்கு 
வ ைக த ம் கு  அக்.16 அன்  
தி வனந்த ரத்தில் பயணத்ைத 
ெதாடங்கி தி ெநல்ேவலி வழியாக 
22.10.2018 அன்  த் க்குடி 
மாவட்டம் கயத்தா  வந்தைடகிற . 
23, 24.10.2018 ஆகிய தினங்களில் பா
காப்பான உண , சத்தான உண , ெசறி

ட்டப்பட்ட உண  குறித்த விழிப்
ணர்  நிகழ்ச்சிகைள கு வினர் 
நடத் கின்றனர். ேம ம் விழிப் ணர்  
ஏற்ப த்தி ம் வைகயில் பள்ளி, 
கல் ரி மாணவ, மாணவியர்க க்கு 
கட் ைர ேபாட்டி, ேபச்சுப்ேபாட்டி, 
ஓவியப்ேபாட்டி உள்ளிட்ட பல்ேவ  
ேபாட்டிகைள ம், விழிப் ணர்ைவ 
ஏற்ப த் ம் வைகயிலான சைமயல் 

ேபாட்டிகைள ம் நடத்திட சிறப்பான 
ஏற்பா கைள ெசய்திட ேவண் ம். 
இக்கு வின் வ ைகைய சிறப்பான 
விழிப் ணர்  பிரச்சாரமாக ெசய்திட 
ேதைவயான நடவடிக்ைககைள 
அைனத் த் ைற அ வலர்க ம் 
ஒ ங்கிைணந்  ெசய்திட ேவண் ம் 
என ேபசினார்.

இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட வ வாய் 
அ வலர்  .வீரப்பன், இைண இயக்கு
நர் (ெபா  சுகாதாரம்) டாக்டர் பரீதா
ெசரீன், ைண இயக்குநர் (சுகாதா
ரப்பணிகள்) டாக்டர் கீதாராணி, ேகாவில்
பட்டி ைண காவல் கண்காணிப்பாளர் 
ெஜயராஜ், மாவட்ட நியமன அ வலர் 
(உண  பா காப் த் ைற) தங்க
விக்ேனஷ், ஒ ங்கிைணந்த குழந்ைத
கள் வளர்ச்சித்திட்ட அ வலர் த்
ெலட்சுமி மற் ம் உண  பா காப்  
அ வலர்கள், அ வலர்கள் கலந்  
ெகாண்டனர்.
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ெநல்ைல மாவட்டம்  சிவகிரி 
ேப ராட்சியில் க ைமயாக 
உயர்த்தப்பட் ள்ள வீட்
வரி, குடிநீர் கட்டணம் , பிறப்  -
இறப்  சான் க்கான கட்ட
ணங்கைள வாபஸ்ெபறக்ேகாரி 
ேப ராட்சி அ வலகம் ன்
ஆர்ப்பாட்ட ம் ம க் ெகா

க்கும் ேபாராட்ட ம் நைட
ெபற்ற .

ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு சிபிஎம்
சிவகிரி 1 ஆவ  கிைளச் ெசய
லாளர் எஸ்.சிவசுப்பிரமணியன் 
தைலைம தாங்கினார். ேகாரிக்
ைககைள விளக்கி சிபிஎம் 
மாவட்டக் கு  உ ப்பினர் பி.நட
ராசன், ஒன்றிய ெசயலாளர் இரா.

நடராசன் . இந்திய ேதசிய 
காங்கிரஸ் சார்பில் நகரத் தைல
வர் ப.தங்கம், மாநிலப் ேபச்சா
ளர் எஸ். எஸ். பண்டாரம், ேத
திக சார்பில் இராதாகி ஷ்ணன், 
வியாபாரிகள் சங்கத் தைல
வர் ஜி.எஸ்.அய்யப்பன், ெசய
லாளர் ஆர்.சீதாராமன், ைணத்
தைலவர் னியாண்டி உட்பட 
ஏராளமாேனார் பங்ேகற்றனர்.

குடிநீர் கட்டணம் -வீட்  தீர்ைவ உயர்ைவ கண்டித்  
சிவகிரியில் அைனத் க்கட்சி ஆர்ப்பாட்டம்

கட க்கு ெசன்ற த் க்குடி 
மீனவர்கள் 18 ேபர் மாயம் உறவினர்கள் ஆட்சியரிடம் ம
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சிவகிரியில் தமிழ்நா  அைனத்
வைக மாற் த்திறனாளிகள் மற் ம் 
பா காப்ேபார் உரிைமக க்கான 
சங்கத்தின் ேபரைவக் கூட்டம் . 
நைடெபற்ற .

சங்கத்தின் ஒன்றியச் ெசயலாளர் 
சக்திேவல் தைலைம தாங்கினார். 

ேகாரிக்ைககைள விளக்கி மாவட்டச்  
ெசயலாளர் குமாரசாமி, ைண  தைல
வர் பி.தியாகராசன், ஒன்றியத் தைலவர்
பி.ஆ கம், சிபிஎம் ெநல்ைல மாவட்
டக்கு  உ ப்பினர் பி.நடராசன், 
ஒன்றிய ெசயலாளர் இரா.நடராசன் 
ஆகிேயார் ேபசினர். 

அைடயாள அட்ைட இல்லாத 

மாற் த்திறனாளர்க க்கு உடேன 
அைடயாள அட்ைட வழங்க ேவண் ம், 
உதவித்ெதாைக வழங்கேவண் ம், 
உதவித்ெதாைகைய .1000 த்தி
லி ந்  3000 பாயாக ம், மன
வளர்ச்சி குன்றிேயார்க்கான உத
வித்ெதாைகைய .1500 லி ந்  5000 
பாயாக உயர்த்த ம் தீர்மானங்கள் 

நிைறேவற்றப்பட்டன.

உதவித் ெதாைகைய ன்றாயிரம் பாயாக உயர்த் க
மாற் த்திறனாளிகள் சங்கம் வலி த்தல்

ைமயான களிமண் 
சாைல: மக்கள் அவதி
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உடன்குடியில் சாைலயில் ெந ஞ்சாைலத் ைற 

களிமண்ைண ெகாட்டியதால் மைழக்கு வாகன ஓட்டிகள் 
கீேழ வி ந்  ப காயம் அைடகின்றனர்.

உடன்குடியில் எப்ேபா ேம சாைல வசதி ேமாசமாக
உள்ள . இ  குறித்  அப்பகுதி மக்கள் ெந ஞ்சா
ைலத் ைறயிடம் பல ைற கார் அளித் ம் பல
னில்ைல. ஏற்கனேவ ப தான சாைலயில் ெந ஞ்சாைலத்
ைறயினர் கடந்த சில நாட்க க்கு ன்னர் களிமண் 

ெகாட்டி விட்  ெசன்றனர். இதனிைடேய தற்ேபா  
உடன்குடி பகுதியில் ெபய்த மைழயால் களிமண் ம் மைழ
நீ ம் ேசர்ந்  சாைல வ ம் பரவி ேச ம் சகதி
மாக காட்சியளிக்கிற . இைத அறியாமல் இ சக்கர 

வாகனத்தில் வ ேவார் கீேழ வி ந்  ப காயத் டன் 
ெசல்கின்றனர். இ வைர ஏராளமாேனார் இ  ேபால்
கீேழ வி ந் ள்ளனர். இ குறித்  நாங்கள் ெந ஞ்சா
ைலத் ைற அதிகாரிகளிடம் கார் அளித் ள்ேளாம். 
உடேன இைத சரி ெசய்யாவிட்டால் பள்ளத்தில் வி ந்
எ ம் ேபாராட்டம் நடத்த உள்ேளாம் என  உடன்குடி பகுதி
ஆம் ஆத்மி கட்சி ெபா ப்பாளர் குணசீலன் ெதரிவித்தார்.

சங்கரன்ேகாவிலில் நவம்பர் 29, 30இல் 
விைசத்தறி ெதாழிலாளர் சங்க மாநில மாநா

இ ம் ச்சத்  ெதாடர்பான விழிப் ணர்  பயணம்: 
ஆட்சியர் தைலைமயில் ஆேலாசைனக் கூட்டம்

த் க்குடி கூட் ற  சங்கத் ேதர்தல் ேவட்  ம  தாக்கல்
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 ேதவாரம் பகுதியில்  மக்னா  யாைன ெதாடர்ந்  விவசாய

பயிர்கைள ேசதப்ப த்தி வ வதால் விவசாயிகள் கவைல
யைடந் ள்ளனர்.

ேதவாரம் பகுதியில் ஒற்ைற காட்  யாைன 'மக்னா' 
சுற்றித் திரிந்  வ கிற . மனிதர்கைள கண்டால் வம்சம்
ெசய்  ெகான்  வி ம் குணத் டன் அைல ம் இந்த யாைன 
இர  ேநரங்களில் ேதவாரம் பகுதியில் உள்ள விவசாய 
நிலங்களில் குந்  விவசாய பயிர்கைள ேசதப்ப த்தி ம், 
ேமாட்டார் அைறகைள ேசதப்ப த்தி ம் வந்த . 

இந்த யாைனைய பிடிக்க ெபாள்ளாச்சி டாப்-சிலிப்
பகுதியிலி ந்  இரண்  கும்கி யாைனகள் வரவைழக்கப்
பட்டன.இதைனய த்  மக்னா யாைன அ கி ள்ள ேகரள 
வனப்பகுதிக்கு ெசன் விட்ட . ஒ  மாதம் வைர இப்பகுதிக்கு 
வரவில்ைல. இதனிைடேய யாைனகளின் இனப்ெப க்க
காலம் என்பதால் அவற்றின் குணம் மா ம் எனக் க தி கும்கி
யாைனகைள மீண் ம் ெபாள்ளாச்சிக்கு அ ப்பி 
ைவத்தனர்.

கும்கி யாைனகள் ெசன்ற பின்ன ம் மக்னா யாைன 
வரவில்ைல. இதனால் விவசாயிகள் நிம்மதி டனி ந்தனர். 
இந்நிைலயில் தற்ேபா  ேகரள எல்ைல பகுதியில் கன 
மைழ ெபய்  வ வதால் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் ெகாசுக்
கள் ெதால்ைல, இரத்தம் உறி ம் அட்ைட ச்சிகள் ெதால்ைல 
ேபான்றவற்றால் மீண் ம் மக்னா யாைன ேதவாரம்
பகுதிக்குள் குந் ள்ள . 

இர  வ ம் ேத.ெரங்கநாத ரம், பிரம் ெவட்டி லன்
என பல்ேவ  பகுதிகளில் ேதாட்டங்களில் குந்  ெதன்ைன,
மரவள்ளிக் கிழங்கு, காய்கறிகள் என பயிர்கைள ேசதப்ப த்தி
வ கிற . இதனால் விவசாயிகள் கவைலயில் ஆழ்ந் ள்ள
னர். இர  ேநரங்களில் ேதாட்டத்திற்கு ெசல்ல  டியாமல்
அவதிக்குள்ளாகி ள்ளனர். மைலத்ெதாடர் அடிவாரப் பகுதி
களில் பகல் ேநரத்திேலேய விவசாயிகள் அச்சமைடந் ள்
ளனர். ெதாடர்ந்  விவசாய பயிர்கைள ம், ேமாட்டார் அைற,
தங்கும் குடிைசைய ம் ேசதப்ப த்தி வ ம் காட்  யாைனயிட
மி ந்  தங்கைள காக்க மாவட்ட நிர்வாக ம், வனத் ைற
ம் நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  விவசாயிகள் 

வலி த்தி ள்ளனர்.

மக்னா யாைன மீண் ம் அட்டகாசம் 
கவைலயில் ேதவாரம் விவசாயிகள்
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சிறப்  திட்ட காம் 
தஞ்சா ர், அக்.6-

தஞ்சா ர் மாவட்டம் ேபரா ரணி அ ேக 
ெசங்கமங்கலம் கிராமத்தில் மக்கள் ேநர்காணல் சிறப்  
திட்ட காம் ெவள்ளிக்கிழைம நடந்த . வட்டாட்சியர் 
எல்.பாஸ்கரன் தைலைமயில் நடந்த இம் காமில் 

திேயார், விதைவ உதவித்ெதாைக, திய கு ம்ப 
அட்ைட, கு ம்ப அட்ைடயில் ெபயர் ேசர்த்தல், நீக்கல், 
தி த்தம் உட்பட 9 ேகாரிக்ைக ம க்கள் ெபறப்பட்டன. 
இதில் தைலைம நில அளைவயர் ெசல்வராஜ், வ வாய் 
ஆய்வாளர் சுப்பிரமணியன், கிராம நிர்வாக அ வலர் 
சக்திேவல் மற் ம் வ வாய் ைற அ வலர்கள் மற் ம் 
பலர் கலந்  ெகாண்டனர்.

பள்ளி மாணவர்க க்கு
ேநாட் , த்தகம் வழங்கல்

தஞ்சா ர், அக்.6-

தஞ்சா ர் மாவட்டம், ேபரா ரணி ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளியில் (ேமற்கு) அண்ணா பிறந்த 
நாைளெயாட்டி மாணவர்க க்கு ேநாட்  த்தகங்கள் 
வழங்கப்பட்டன.நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளி தைலைமயாசிரியர் 
சு.விஜயலட்சுமி தைலைம வகித்தார். ஓய்  ெபற்ற 
தைலைம ஆசிரியர் லவர் சு.ேபாசு சார்பில் பள்ளி 
மாணவர்க க்கு பாய் 6,000 மதிப் ள்ள ேநாட்  
த்தகங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன. ன்னாள் 

ேப ராட்சி தைலவர் என்.அேசாக் குமார், சுப.ேசகர், 
அப் ல் மஜீத், நீலகண்டன் உள்ளிட்ேடார் கலந்  
ெகாண்டனர். உதவி ஆசிரியர் த.ரஞ்சித் குமார் நன்றி 
கூறினார்.

மக்கைள ேதடி காம் 

சிறி, அக்.6-

தா.ேபட்ைடைய அ த்த ஆராய்ச்சி கிராமத்தில் 
மக்கைள ேதடி காம் நைடெபற்ற . காமிற்கு 

சிறி தாசில்தார் சுப்ரமணியன் தைலைம வகித்தார். 
ச கபா காப்  திட்ட தனி தாசில்தார் குகன், வட்டவழங்கல் 
அ வலர் சக்திேவல் கன் ஆகிேயார் ன்னிைல 
வகித்தனர். ஆர்ஐ வசந்தபிரியா வரேவற்றார். காமில் 
பட்டாநகல், பட்டா மாற்றம், திேயார் உதவித்ெதாைக 
உள்ளிட்ட பல்ேவ  ேகாரிக்ைககைள வலி த்தி 
ெபா மக்களிடமி ந்  84 ம க்கள் ெபறப்பட்டன. 
இதில் 74 ம க்கள் ஏற்கப்பட்  உடனடி தீர்  
காணப்பட்ட . 6 ம க்கள் இதர ைற அ வலர்களின் 
விசாரைணக்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட்ட . 4 ம க்கள் 
தள் படி ெசய்யப்பட்ட . மண்டல ைண வட்டாட்சியர் 
தனபாக்கியம் மற் ம் வ வாய் ைற அ வலர்கள், 
ெபா மக்கள் கலந் ெகாண்டனர். விஏஓ அேசாக்குமார் 
நன்றி கூறினார்.

தி ச்சிராப்பள்ளி,அக்.6-

ேதசிய தன்னார்வ ரத்ததான தினத்ைத 
ன்னிட்  தி ச்சி மாவட்டத்தில் அதிகமான 

ரத்ததான காம் நடத்தியவர்க க்கு 
தமிழ்நா  மாநில கு தி பரிமாற்ற 
கு மம் மற் ம் தமிழ்நா  மாநில எய்ட்ஸ் 
கட் ப்பாட்  சங்கம் சார்பில் பாராட்  
விழா மற் ம் சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி 
தி ச்சி அரசு ம த் வமைன வளாகத்தில் 
சனிக்கிழைம நைடெபற்ற .

விழாவிற்கு அரசு ம த் வமைன டீன் 
அனிதா தைலைம வகித்தார். விழாவில் 
இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்க ரத்த 
தான கழகம் அதிகமான ரத்ததான காம் 
நடத்தியைத பாராட்டி  அரசு ம த் வமைன 

டீன் அனிதா சான்றிதழ் வழங்க அதைன 
இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்க  மாவட்ட 
ெசயலாளர் ெலனின் ெபற் க்ெகாண்டார். 
இந்நிகழ்ச்சியில் 75 தன்னார்வ ரத்ததான 
கு வின க்கு பாராட்  சான்றிதழ் 
வழங்கப்பட்ட .

தரங்கம்பாடி, அக்.6-

நாைக மாவட்டம் ,மயிலா ைற 
கண்ணாரத்ெத  க்கூட்டில் ேதங்கிநிற்கும் 
மைழநீரால்  ெபா மக்கள் ,வாகன 
ஓட்டிகள்,பள்ளி,கல் ரி மாணவர்கள் 
க ம் அவதியைடந்  வ கின்றனர்.

மயிலா ைறயின் க்கிய பகுதியான 
கண்ணாரத்ெத  (தி வா ர் ெசல் ம் 
சாைல சந்திப் ) க்கூட்டில் மைழநீர் 
வடிகால்கள்  ர்வாரப்படாததால் 
மைழநீர் வடிய வழியின்றி சாைலயில் 
ேதங்கி கிடக்கிற . இப்பகுதியில் தான் 
நீதிமன்றம் ,பதி த் ைற அ வலகம் 
உள்ளிட்ட க்கிய அ வலகங்க ம் 
உள்ளன. பள்ளி,கல் ரிக க்கு ெசல் ம் 
மாணவர்க ம்  இவ்வழியாகதான் 
ெசல்லேவண் ம். ேம ம் சாக்கைடகழி  

நீ ம் மைழநீரில் கலந்  ெசல்வதால் 
ம க் க ள்  க ம்  அ வ தி ய ை ட ந்  
வ கின்றனர். உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட 

ைற  அதிக ா ரிகள்  ந டவடிக்ைக 
எ க் க ேவண் ெமன  ே க ா ரி க்ைக 
வி க்கப்பட் ள்ள . 

தஞ்சா ர், அக்.6-

தஞ்சா ர் மாவட்டம் 
ேபரா ரணியில், ேப ந்  
நிைலயம் அ கில் உள்ள 
எம்.எஸ் விழா அரங்கில் 
ேபரா ரணி ,  ேச பா 
வாசத்திரம் ஒன்றியங்களின் 
சார்பாக தமிழ்நா  தீண்டாைம 
ஒழிப்  ன்னணியின் 
சிறப்  ேபரைவ கூட்டம் 
நைடெபற்ற . கூட்டத்திற்கு  
சிபிஎம் மாவட்டக் கு  
உ ப்பினர் வீ.க ப்ைபயா 
தைலைம வகித்தார். சிபிஎம் 
ஒன்றியச் ெசயலாளர்கள் 
ேபரா ரணி ஏ.வி.குமாரசாமி, 
ேச பாவாசத்திரம்ஆர்.எஸ்.
ேவ ச்சாமி ஆகிேயார் 

ன்னிைல வகித்தனர் . 
விவசாய ெதாழிலாளர் சங்க 
மாவட்டத் தைலவர் ஆர்.வாசு, 
தீண்டாைம ஒழிப்  ன்னணி 
மாவட்ட ெசயலாளர் சின்ைன 
பாண்டியன் ஆகிேயார் 
சிறப் ைரயாற்றினர். 

தமிழக மக்கள் ரட்சி 
கழக ெகாள்ைக பரப் ச் 
ெசயலாளர் ஆ .நீலக 
ண்டன், திராவிடர் வி தைலக் 

கழகம் சித.தி ேவங்கடம், 
த எகச கிைளச் ெசயலாளர் 
ெமய்ச்சுடர் ெவங்கேடசன், 
வி தைலச்சி த்ைதகள் 
ெதாகுதிச் ெசயலாளர் 
ப.அரவிந்தகுமார், ெபரியார் 
-அம்ேப த் க ர்  ம க் கள் 
கழகம் அனல் ச.ரவீந்திரன், 
திராவிடர் வி தைலக் கழகம் 
தா.கைலச்ெசல்வன், ஆயர் 
ேஜம்ஸ் ,  சி பான்ைம 
மக்கள் நலக்கு  எஸ் .
ஜகுபர்அலி, ைபங்கால் மதி, 
மாரி த்  உள்ளிட்ட பலர் 
கலந்  ெகாண்டனர். 

இ க் கூ ட் ட த் தி ல் , 
தமிழ்நா  தீண்டாைம ஒழிப்  

ன்னணியின் ேபரா ரணி 
ைமயத்தின் தைலவராக ஆர்.
மாணிக்கம், ெசயலாளராக 
ஆ ர் . ர ா ஜ் ேம ா க ன் , 
ெபா ளாளராக ெமய்ச்சுடர் 
ெவங்கேடசன், ைணச் 
ெசயலாளராக வீரக்குடி 
ராசா, ைணத் தைலவராக 
த ா . க ை ல ச் ெச ல் வ ன் , 
ஒன்றியக் கு  உ ப்பி 
னர்களாக  அனல்  ச . 
ர வீ ந் தி ரன் ,  தமிழன் , 
இக்பால், பி.ெபரியண்ணன், 
ஏ. ராஜா கம , மா.ேவ 
ம் ப ர சன் ,  எ ம் . ேவ  
ச்சாமி ஆகிேயார் ேதர்  
ெசய்யப்பட்டனர். 

சிறி, அக்.6-

தா.ேபட்ைடயில் ேப ராட்சி நிர்வாக 
த்தால் குடிநீர் சரிவர  வழங்கப்படவில்ைல. 
இதனால் க ம் குடிநீர் தட் ப்பா  
நில கிற . இரண் , ன்  நாட்க க்கு 
ஒ ைற வந்த காவிரி  குடிநீர் எட்  
தினங்களாக வரவில்ைல . இதனால் 
ெபா மக்க டன் அரசியல் கட்சியினர் 
சில தினங்க க்கு ன்  ேப ராட்சி 
அ வலகத்தில்  இட்லி  ச ாப்பி ம் 
ேபாராட்ட ம், சாைலமறிய ம் ெசய்தனர்.

இந்நிைலயி ம் குடிநீர் தட் ப்பா  
ெதாடர்கிற . இைதய த்  அைனத்  
கட்சி கூட்டம் நைடெபற்ற . கூட்டத்திற்கு 

ன்னாள் மாவட்ட க ன்சிலர் மாசிலா 
மணி தைலைம வகித்தார் .  தி க 
மாநில ெபா க்கு  உ ப்பினர் ஆப்பி 
ள்கேணசன், மாவட்ட ைண ெசயலாளர் 
மயில்வாகனன், நகர ெசயலாளர் தக்காளி 
தங்கராசு, ேத திக மாவட்ட ெசயலாளர் 
குமார் ,  அம க நகர ெசயலாளர் 
மணிகண்டன், ேப ராட்சி ன்னாள் 
தைலவர் குமார், காங்கிரஸ் நகர தைலவர் 
ேசகர், நாம்தமிழர் கட்சி நிர்வாகி அஸ்வின், 
பா.ஜ.க நிர்வாகி ெவங்கேடசன் ஆகிேயார் 

ன்னிைல வகித்தனர். 

இதில், தா.ேபட்ைட ேப ராட்சிக்கு 

உட்பட்ட மக்க க்கு தினசரி காவிரி 
குடிநீர் கிைடக்க ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய 

யற்சிகள் குறித்  ஆேலாசிக்கப்பட்  
தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டன. பின்னர் 
ஆேலாசைன கூட்டத்தில் பங்ேகற்ற 
அைனவ ம் ஊர்வலமாக தா.ேபட்ைட 
ேப ராட்சி அ வலகத்திற்கு ெசன்றனர். 

அங்கி ந் த  ெ ச ய ல்அ வல ர் 
சிவபிரகாசத்திடம் ேமட் ப்பாைள 
யத்திலி ந்  தா.ேபட்ைடக்கு குடிநீர் 
வடிகால் வாரிய த்தால் வழங்கப்ப ம் 
காவிரி நீரின் அள , விநிேயாகம் ெசய் ம் 

ைறகள் குறித்  ேகட்டறிந்தனர். 

பி ன் ன ர்  த ட் ப் ப ா டி ல் ல ா ம ல் 
ெபா மக்க க்கு காவிரி குடிநீர் வழங்கிட 
வலி த்தி ம் , ேமட் ப்பாைளயம் 
நீ ர் த்ேத க் க  ெ த ா ட் டி யி லி ந்  
தா.ேபட்ைடக்கு வழங்கப்ப ம் காவிரி 
நீரின் அளைவ கணக்கீ  ெசய்ய 
மீட்டர் ெபா த்தேவண் ம்.சாக்கைடைய 
சுத்தம் ெசய்ய ம், ெத விளக்குகைள 

ைறயாக பராமரிக்க ம் ேகட்  
க ம் வாக்கு வாதத்தில் ஈ பட்டனர். 
இதன்பின் ேகாரிக்ைககைள வலி த்தி 
ம  அளித்தனர். குடிநீர் தட் ப்பாட்ைட 
உடனடியாக சரிெசய்யாத நிைலயில் 
அைனத்  கட்சியின ம் ேபாராட்டத்தில் 
ஈ பட டி  ெசய் ள்ளனர். 

தி ச்சிராப்பள்ளி,அக்.6-

ேவைல நி த்த ேபாராட்டத்தில் 
ஈ பட்  வ ம் யமஹா ெதாழிலாளர்கைள 
அைழத்  ேபச ேவண் ம். ெதாழிலா 
ள ர் க ள்  மீ  ே ப ா ட ப் ப ட் ள் ள 
ெபாய்வழக்ைக தி ம்பப்ெபற ேவண் ம் 
என்ற ேகாரிக்ைககைள வலி த்தி ம், 
பன்னாட்  நி வனத்திற்கு ைண 
ேபாகும் தமிழக அரைச கண்டித் ம் 
தமிழ்நா  மின் ஊழியர் மத்திய அைமப்  
(சிஐடி ) சார்பில் சனிக்கிழைம ெதன் ர் 
மின்வாரிய மண்டல தைலைம அ வலகம் 

ன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நைடெபற்ற .

ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தமிழ்நா  மின் 
ஊழியர் மத்திய அைமப்  ேகாட்ட 
தைலவர் ராதா தைலைம வகித்தார். 
ஆர்ப்பாட்டத்ைத விளக்கி சிஐடி  மாவட்ட 
தைலவர் ெரங்கராஜன், வட்ட ெசயலாளர் 
ெசல்வராஜ் ,  வட்ட  ெபா ளாளர் 
இ தயராஜ், ேகாட்ட ெசயலாளர் நடராஜன் 
ஆகிேயார் ேபசினர் .ஆர்ப்பாட்டத்தில் 
தனபால், அப் ல்காதர், சுப்பிரமணியன், 
சீனிவாசன் உள்பட ஏராளமாேனார் கலந்  
ெகாண்டனர். 

தஞ்சா ர், அக்.6-

தஞ்சா ர் தமிழ் பல்கைலக்கழக 
ைணேவந்தராக ேகா.பாலசுப்பிரமணியன் 

வியாழன் அன்  ெபா ப்ேபற்றார். 

தமிழ் பல்கைலக்கழகத்தின் பதி ன்றா 
வ  ைணேவந்தராக ெபா ப்ைப 
ஏற் க் ெகாண்டபின் ெசய்தியாளர்களிடம் 
ேபசிய ேகா.பாலசுப்ரமணியன், "தமிழ் 
பல்கைலக்கழகத்திற்கு ேதசிய தர நிர்ணயச் 
சான்  அளிப்பதற்காக நி ணர் கு  
வ ம் அக்ேடாபர் 10, 11, 12 ஆகிய 
ேததிகளில் வ ைக தர உள்ள . தமிழ் 
பல்கைல க்கழகத்திற்கு 'அ' தரச்சான்  
கிைடக்கும் என்ற நம்பிக்ைக உள்ள . 
தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகத்திற்கு தமிழக 
அரசு .16 ேகாடி ஒ க்கி ள்ள . வ ம் 
மார்ச் மாதத்திற்குள் இந்த நிதி பயன்ப  
த்தப்ப ம். திய நிதி ஆண்டிற்கான 
நிதி ெபற்  தமிழ் பல்கைலக்கழகம் 

சிறப்பாக ெசயல்பட உரிய நடவடிக்ைக 
எ க்கப்ப ம். பல்கைலக்கழகத்தின் தல் 
ைணேவந்தர் வ.ஊ.சுப்ரமணியன் ெதாடங்கி 

பன்னிரண்டாவ  ைண ேவந்தராக 
பணியாற்றிய க.பாஸ்கரன் வைர ெகாண்  
வந்த திட்டங்கள் ன்ென த்  ெசல்லப்ப ம். 
பிற திராவிட ெமாழிகளின் சிறந்த 
பைடப் கள் தமிழாக்கம் ெசய்யப்ப ம். தமிழ் 
பல்கைலக்கழகத்தில் தி க்குறள் ைமயம் 
ஏற்ப த்தப்ப ம். இங்கிலாந் , பிரான்ஸ் 
உள்ளிட்ட 5 நா களில் ஏற்கனேவ தமிழ் 
வளர்ச்சி ைமயங்கள் ெசயல்பட்  வ ம் 
நிைலயில், திதாக ேம ம் பல நா களில் 
ெதாடங்க திட்டமிடப்பட் ள்ள " என்றார். 

ன்னதாக தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகத்ைத 
உ வாக்கிய ன்னாள் தல்வர் எம்ஜிஆர் 
உ வச்சிைலக்கு மாைல அணிவித்தார். 
பல்கைலக்கழக பதிவாளர் ச. த் க்குமார் 
உள்ளிட்ேடார் உடனி ந்தனர். 

தஞ்சா ர், அக்.6-

தஞ்சா ரில் மாநகர 
சிஐடி  ஆட்ேடா 
சங்கப் ேபரைவ 
கூட்டம் ெகௗரவத் 
தைலவர் ஏ.ெஜயராஜ் 
தைலைமயில் சனிக்கிழைம 
நைடெபற்ற . ைணத் 
தைலவர் ேஜாதி 
வரேவற்றார். சிஐடி  
மாவட்டத் தைலவர் 
.ேகாவிந்தராஜ் 

ேபரைவைய வக்கி 
ைவத்  ேபசினார். சிபிஎம் 
மாநகரச் ெசயலாளர் என்.
கு சாமி, சிஐடி  மாவட்ட 
நிர்வாகிகள் ேக.அன் , 
பி.என்.ேபர்நீதி ஆழ்வார், 
தைரக்கைட வியாபாரிகள் 
சங்க மாவட்டச் ெசயலாளர் 
மில்லர் பிர , மாவட்டத் 
தைலவர் மணிமாறன், 
மாவட்டப் ெபா ளாளர் 
ராஜா ஆகிேயார் 

வாழ்த்திப் ேபசினர். 
ேபரைவயில் திய 
மாநகரத் தைலவராக 
ஷாநவாஸ், ெசயலாளராக 
சுேரஷ்குமார், 
ெபா ளாளராக 
ெசந்தில்குமார், ைணத் 
தைலவராக ஆ கம், 
ைணச் ெசயலாளராக 

ெவங்கட்ராமன்  ஆகிேயார்  
ேதர்  ெசய்யப்பட்டனர். 
சிஐடி  மாவட்ட 
ெசயலாளர் சி.ெஜயபால் 
நிைற ைரயாற்றினார்.  

இக்கூட்டத்தில், 
"பைழய, திய ேப ந்  
நிைலயங்களில் உள்ள 
ெபா க் கழிவைறகைள  
சுத்தம் ெசய் , மக்கள் 
பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற 
வைகயில்  சீரைமக்க 
ேவண் ம்.  ெபட்ேரால், 
டீசல் விைல உயர்ைவ 
மத்திய அரசு கட் ப்ப த்த 
ேவண் ம்" என்பன 
உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் 
நிைறேவற்றப்பட்டன. 

  ம க்கூர் வடக்கு கிராமத்தில் பிரதான் மந்திரி திய பயிர் காப்பீ  
திட்டம் குறித்த விழிப் ணர்  காம் 05.10.2018 அன்  நைடப்ெபற்ற .

  அரிய ர் ெஜயங்ெகாண்டம் நகராட்சியில் 18 வ  வார்  கரடிகுலம் 
குடியி ப்  பகுதியில் தண்ணீர் சூழ்ந் ள்ள . இதனால் மக்கள் 
அவதியைடந்  வ கின்றனர். இப்பகுதிைய  விவசாய சங்க மாவட்ட 
ெசயலாளர் ேக.மகாராஜன் ெசன்  பார்ைவயிட்டார்.

மின் ஊழியர் மத்திய அைமப்  
கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

ஆட்ேடா ஊழியர் சங்கப் ேபரைவ 

வாலிபர் சங்க ரத்த தான கழகத்திற்கு பாராட்

தமிழ்ப் பல்கைல. திய 
ைணேவந்தர் ெபா ப்ேபற்  

தீண்டாைம ஒழிப்  ன்னணி சிறப்  ேபரைவ 

நாகப்பட்டினம், அக்.6-

நாகப்பட்டினம் ேதவி 
திை ர ய ர ங்ைக  ஒ ட் டி 
ஒ  ெபரிய சாக்கைடக் 
க ால்வாய்  ஓ கிற .  
இந்தப் ெபரிய சாக்கைடக் 
கால்வாய், நாைக நகரின் 
ைமயப் பகுதியில் ஓ கி 
ற . ஓ கிற  என்பைத 
விட ஆங்காங்ேக ேதங்கிக் 
கி ட க் கி ற .  கு ப் ைப 
க ம் ,  க ழி க ம் 
இந்தக் கால்வாயில் தான் 
ெகாட்டப்ப கிற . 

இந்தக் கால்வாயின் 
இ றக் கைரகளி ம் 
ஏைழ  எளிய  மக்கள் 
குடிைச ேபாட்  வசிக்கும் 
அவல ம் ெதாடர்கிற . 

பல்லாண் களாக, நாைக 
நக ர  மக்கள்  இந்தச் 
சாக்கைடக் கால்வாையத் 

ர்வாரேவண் ம் என்   
ே க ா ரி க்ைக  வி த் , 
மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் 
கட்சி ம் மற்ற ற்ேபாக்கு 
இயக்கங்க ம் ேபாராடி 
வந் ள்ளன. ெகாசுக்கைள 
ஒ ழி க் க  ே வ ண் ம் , 

ெடங்குக் காய்ச்சைலத் 
த க்க ேவண் ம் எ ம் 
நிைலப்பாட் டன், நாைக 
நகராட்சி தற்ேபா தான் 
இந்தச் சாக்கைடக் கால்வா 
ையத் ர் வா ம் பணிைய 
ேமற்ெகாண்டி க்கிற . 
ம ா வ ட் ட  ஆ ட் சி ய ர் 
சீ.சுேரஷ்குமார் ர்வா ம் 
பணிையப் பார்ைவயிட்டார்.

குடிநீர் தட் ப்பாட்ைட தீர்க்க ேகாரி 
ேப ராட்சி அ வலகம் ற் ைக

சாைலயில் ேதங்கும் மைழநீர்  

நாைக நகராட்சியில் சாக்கைடக் 
கால்வாய் ர்வா ம் பணி

க்ேகாட்ைட, அக்.6- 

க்ேகாட்ைட 
மாவட்டம் ஆலங்குடியில் 
நைடெபற்ற ேவளாண் 
உற்பத்தியாளர் 
கூட் ற  விற்பைன 
சங்கத் ேதர்தலில் 
ஆ ங்கட்சியின க்கு 
ஆதரவாக 
எதிர்க்கட்சிகளின் 
ேவட் ம ைவக் 
கூட வாங்க விடாமல் 
காவல் ைறயினர் 
அராஜகத்தில் ஈ பட்டனர்.

ஆலங்குடியில் 
எம்எம் 23 ேவளாண் 
உற்பத்தியாளர் கூட் ற  
விற்பைன சங்கத்திற்கு 
உ ப்பினர்கைள ேதர்  
ெசய்ய அறிவிப்  
ெவளியிட்டப்பட் ள்ள . 
இதைனத் 
ெதாடர்ந் ேவட் ம  
ெப ம் நாளான 
சனிக்கிழைமயன்  தி க 
உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் 
காைல 10 மணிக்கு 
சங்க அ வலகத்திற்கு 
வந்தனர். அங்கு 
ஏராளமான 

காவல் ைறயினர் 
குவிக்கப்பட்டி ந்தனர். 
அப்ேபா  அதி கைவச் 
ேசர்ந்த 11 ேபைர 
மட் ம் ேவட் ம  
வாங்குவதற்கு உள்ேள 
அ மதித்த காவலர்கள் 
எதிர்க்கட்சியினைர 
அ மதிக்கவில்ைல. 
ேம ம், சங்கத்திற்கு 
ட் ப் ேபாட் ம் 
ட்டினர்.

இதைனத் ெதாடர்ந்  
தி க எம்எல்ஏ சிவ.

வி.ெமய்யநாதன் 
தைலைமயில் 
எதிர்க்கட்சியினர் 
ஏடிஎஸ்பிஅன்பழகன், 
டிஎஸ்பிஅய்யனார் 
உள்ளிட்ட அதிகாரிகளிடம் 
வாக்குவாதத்தில் 
ஈ பட்டனர். நீதிமன்ற 
உத்தர  நகைலக் காட்டி 
ேபாராடி ம் ேபாலீசார் 
அ மதிக்காததால் அங்கு 
தள் ள்  ஏற்பட்ட . 
இதனால் அந்தப் 
பகுதி பதற்றத் டன் 
காணப்பட்ட .

கூட் ற  ேதர்தல் : ேவட் ம ைவக் 
கூட எதிர்க்கட்சியினர் வாங்க 

விடாமல் காவல் ைற அராஜகம்

  நாைக மாவட்டம் ,தரங்கம்பாடி வட்டம் , த ர் ,ஆத் பாக்கம் 
பகுதியில் வீரேசாழன் ஆற்றில் ஏற்பட்ட உைடப்ைப சீரைமக்கும் 
பணி நைடெபற்  வ கிற  . நாைக மாவட்ட காவல் ைற ேபரிடர் 
மீட்  கு வினர் 10 க்கும் ேமற்பட்ேடார் அப்பகுதி இைளஞர்களின் 
ஒத் ைழப் டன் சீரைமக்கும் பணியில் ஈ பட்டனர்.
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பா காப்  அைமச்சர்  பதவி விலக ேவண் ம் பா காப்  அைமச்சர்  பதவி விலக ேவண் ம் 
நாடா மன்ற கூட் க்கு  விசாரைண ேவண் ம் நாடா மன்ற கூட் க்கு  விசாரைண ேவண் ம் 

தில்லி, அக். 6-

ரேபல் ேபார் விமானங்கைள அதன் அடக்க
விைலையவிட 300 சதவீதம் அதிகம் ெகா த்
வாங்கியி ப்பதன் லமாக, அரசாங்கத்தின் 
கஜானாவிற்கு சுமார் 41 ஆயிரம் ேகாடி பாய்
இழப்பிைன  ஏற்ப த்தி ள்ளார்கள் . 
இத்தைகய வரலா  காணா ஊழலில் நாட்டின்
பிரதமேர சம்பந்தப்பட் ள்ளார். இவ்வா ப் 
ெபா ப் பணத்ைதச் சூைறயாடிவிட் , 
ேதசப்பற்  ேவஷம் ேபாடாேத என் ம், இ
ெதாடர்பாக பா காப்  அைமச்சர் நிர்மலா 
சீதாராமன் பதவி விலக ேவண் ம் என் ம், 
கூட்  நாடா மன்றக் கு  விசாரைண நடத்திட
ேவண் ம் என் ம் மக்கள் ஒற் ைம மக்கள் 
அதிகார இயக்கம் (ஜன் ஏக்தா ஜன் அதிகார் 
அந்ேதாலன்) ேகாரிக்ைக வி த் ள்ள . இக் 
ேகாரிக்ைகைய வலி த்தி நா  வ ம் 
அைனத்  மாவட்டத் தைலநகரங்களி ம் 
வ ம் அக்ேடாபர் 22 - 28 ேததிகளில் வாரந்
த விய அளவில் பிரச்சாரங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்
கள், ேபரணிகள் நடத்தி மா ம் அைறகூவல் 
வி த் ள்ள .

இ  ெதாடர்பாக ஹன்னன் ல்லா, 
தபன்ெசன், அனி ராஜா, கவிதா கி ஷ்ணன், 
ராகுல் ராய் ஆகிேயார் ைகெயாப்பமிட்  ஓர்
அறிக்ைக ெவளியிட் ள்ளார்கள். அதில் 
அவர்கள் கூறியி ப்பதாவ :

“ரேபல் விமானங்கள் வாங்கியதில் பல
ேகாடி பாய் அளவிற்கு ஊழல்கள் நைட
ெபற் ள்ளைம, நேரந்திர ேமாடி அர
சாங்கத்தின் மற் ெமா  ஊழ க்கு எ த் க்
காட்டாகும். இந்த அரசாங்கம், கூட் க்கள
வாணி தலாளிகைளக் குஷிப்ப த்
வதற்காக, ெபா ப்பணத்ைத ைமயாக 
வாரி இைறத் ள்ள . நாட்டின் பா காப் த் 
ைறையேய சூைறயாட, தனியார் ைறக்கு 

அ மதி அளித்தி ப்பதன் லமாக, நாட்டின்
பா காப்பிற்கும், நாட்ைடப் பா காத் வ ம் 
ரா வ வீரர்களின் உயிர்க க்கும் மிகேமாச
மான ைறயில் ஆபத்ைத விைளவித்தி
க்கிற .

ரேபல் ேபார்விமானங்கள் வாங்கியதில் 
நைடெபற் ள்ள ஊழல், பிரதமர் ேமாடிேய 
சம்பந்தப்பட் ள்ள ஓர் உயர்மட்ட அளவிலான 
ஊழலாகும். ஊடகங்களில் ெவளியாகி ள்ள 
தகவல்களிலி ந் ம், நாடா மன்றத்தில் 
அளிக்கப்பட்ட விவரங்களிலி ந் ம் இதன்
லம் அரசின் கஜானாவிற்கு சுமார் 41 ஆயிரத்

205 ேகாடி பாய் இழப்  ஏற்பட்டி க்கிற .

ன்னதாக, 126 ேபார் விமானங்கைள 
வாங்குவதற்காக ேபச்சுவார்த்ைதகள் நைட
ெபற் க்ெக ாண்டி ந்த  சமயத்தில் , 
ெபா த் ைற நி வனமான இந் ஸ்தான் 
ஏேராநாட்டிக்ஸ் லிமிெடட் நி வனம் அதில் 108 
விமானங்கைள உற்பத்தி ெசய்  அளித்திட

ன்வந்தி ந்த சூழ்நிைலயில், பிரதமர் 
நேரந்திர ேமாடி இதைனப்பற்றி சிறி ம் 
கவைலப்படாமல் ஏற்கனேவ உற்பத்தி ெசய்
எவ ம் வாங்காமல் கிடப்பில் கிடந்த 36 ரேபல்
விமானங்கள் வாங்கப்ப வதாக அறிவித்தார். 
இதன் லம் ெபா த் ைற நி வனமான 
இந் ஸ்தான் ஏேராநாட்டிக்ஸ் லிமிெடட் நி
வனத் டன் சுமார் 30 ஆயிரம் ேகாடி பாய்க்கு
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டி ந்த ஒப்பந்தம் ஓரங்கட்
டப்பட்ட .  ேம ம் ரேபல் ேபார் விமானங்கள் 
தன் ைடய ெந ங்கிய நண்ப க்குச் 
ெசாந்தமான அனில் அம்பானியின் கம்ெபனி
யின் லமாக வாங்கப்ப வதாக ம் ேமாடி 
அறிவித் ள்ளார். இந்த அனில் அம்பானியின் 
திதாக உ வான ரிைலயன்ஸ் டிஃபன்ஸ் 

லிமிெடட் என் ம் நி வனம் ேபார் விமானங்க
ைளேயா அல்ல  விமானத் ைற சம்பந்தப்
பட்ட எதி ேமா இதற்கு ன்ெனப்ேபா ம் 
எவ்வித அ பவ மற்ற ஒ  நி வனமாகும். 
ேம ம் பிரதமர் ேமாடி ெவ மேன 36 விமா
னங்கைள மட் ம் வாங்குவதற்கான காரணங்க

ம் ஏன் என்  எவ க்கும் ெதரியா .

ரேபல், ரிைலயன்ஸ் மற் ம் பிெரஞ்சு
அதிகாரிகள் ெவளியிட் ள்ள அறிக்ைககளிலி
ந் , ேமாடி அரசாங்கத்தால் வாங்கப்

பட் ள்ள ரேபல் விமானங்களின் விைல 300
சதவீதம் அதிகம் என்ப  ெதளிவாகியி க்கி
ற . இதன் லம் அரசின் கஜானாவிலி ந்  
சுமார் 41 ஆயிரம் ேகாடி பாய், ஒ  தனியார்
நி வனத்திற்குத் தற்ேபா  தாைர வார்க்கப்
பட்டி க்கிற .

எனி ம், ரேபல் விமானங்கள் வாங்கிய
தில் மிகப்ெபரிய அளவில் ஊழல் நடந்தி ப்ப
குறித்  ேதஜகூ அரசாங்கம் மக்க க்கும், 
நாடா மன்றத்திற்கும் பதில் ெசால்வதற்குப் 
பதிலாக, நாட்டின் நலன் க தி ம், ரா வம் 
சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்கள் ரகசியமானைவ 

என் ம் கூறி தப்பித் க்ெகாண்டி க்கிற .

பிரதமர் நேரந்திர ேமாடி, ெபா ப்
பணத்ைதச் சூைறயா வைத டிமைறப்ப
தற்காக ேதசப்பற்  ேவஷமிட் க்ெகாண்டி
க்கிறார். இந்தப் பின்னணியில்தான் மக்கள் 

ஒற் ைம மக்கள் அதிகார இயக்கம், பா காப்
அைமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், நாட்டின் வர
லாற்றிேலேய மிகப்ெபரிய அளவில் நைட
ெபற் ள்ள ஊழ க்குத் தார்மீகப் ெபா ப்
ேபற் ,  பதவிவிலக ேவண் ம் என்  ேகா
கிற .

இதற்கு ன் நைடெபற்ற ேபாேபார்ஸ் 
ஒப்பந்தத்தில் நைடெபற்ற ஊழலின் ெதாைக 
ெவ ம் 64 ேகாடி பாய் மட் ேம .
எனேவதான் ரேபல் ஊழல் மிகப்ெபரிய 
ஊழல் என்கிேறாம். எனேவ, இ  ெதாடர்பாக
நாடா மன்றக் கூட் க் கு வால் ைம
யான லன் விசாரைண ேதைவயாகும். 
நாடா மன்றக் கூட் க் கு வால் மட் ேம 
இந்த ஒப்பந்தத்தின் பின்ேன நைடெபற் ள்ள 
அசிங்கமான சங்கதிகள் அைனத்ைத ம் 
மக்கள் மத்தியில் ெவளிக்ெகாணர டி ம். 
இந்த அரசாங்கத்தின் ன் ரிைமகள் என்ப
நாட்டின் சாமானிய மக்களின், விவசாயிகளின், 
ெதாழிலாளர்களின் பிரச்சைனகைளத் தீர்ப்ப  
என்ப  அல்ல, மாறாக கூட் க் களவாணி 
கார்ப்பேரட் தலாளிகளின் ெகாள்ைள 
லாப ேவட்ைகைய உத்தரவாதப்ப த் வ  
என்பேதயாகும்.

பா காப்  அைமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 
பதவி விலக ேவண் ம், ரேபல் ேபார் விமா
னங்கள் வாங்கியதில் நைடெபற் ள்ள ஊழல்
குறித்  நாடா மன்றக் கூட் க் கு  லன்
விசாரைண நடத்திட ேவண் ம் என்ற 
ேகாரிக்ைககைள ன்ைவத்  நா  ம் 
அக்ேடாபர் 22 - 28 ஆகிய ேததிகளில், மாவட்ட
ைமயங்களில் நைடெப ம் ஆர்ப்பாட்டங்கள், 
ேபரணிகளில், மக்கள் ஒற் ைம மக்கள் 
அதிகார இயக்கத்தின்கீழ் அங்கம் வகிக்கின்ற
ெதாழிற்சங்கங்கள், விவசாய சங்கங்கள், 
மாணவர் அைமப் கள், வாலிபர் அைமப்
கள், மாதர் அைமப் கள், தலித், பழங்குடி
யினர், சி பான்ைம அைமப் கள் மற் ம் 
அைனத் ப்பிரி  ேதாழர்க ம் ெப ம் 
திரளாகப் பங்ேகற்க ேவண் ம் என்  
ேகட் க் ெகாள்கிேறாம்.”

இவ்வா  அவர்கள் அந்த அறிக்ைகயில் 
கூறி ள்ளார்கள்.               (ந.நி.)

தி வனந்த ரம், அக். 6-

சபரிமைலயில் ெபண்கைள  
அ மதிப்ப  ெத ா ட ர் ப ா க 
சம்பந்தப்பட்ட அைனத்  தரப்பின
ரிட ம்  விவாதித்  உச்சநீதிமன்ற  
தீர்ப்ைப அமல்ப த்த ேவண் ம் 
என்பேத மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் 
கட்சியின் நிைலபா  என்  கட்சியின் 
ேகரள மாநிலச் ெசயலாளர் ெகாடி
ேயரி பாலகி ஷ்ணன்  ெசய்தியா

ளர்களிடம் ெதரிவித்தார். 

கட்சிக்கு இ  ெதாடர்பாக 
கவைலேயா குழப்பேமா இல்ைல 
என ம் குறிப்பிட்டார். இப்பிரச்ச
ைனயில் இந் த் வா வகுப்
வாதிகளின் பிடியில் காங்கிரஸ் 
தைலவர் ரேமஷ் ெசன்னித்தலா சிக்கி
யி ப்பதாக ம் அவர் சுட்டிக்
காட்டினார் . ற்ேபாக்காக ம் ,
மதச்சார்பின்ைம அடிப்பைடயி ம் 

நிைலபா  ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய
வர்களில் ஒ  பகுதி காங்கிரசார் 
அதற்கு மாறான நிைலபாட்டில் 
உள்ளனர். 

இதன் மைறவில் ேகரளத்தில் 
ஒ  கலவரத்ைத உ வாக்க அ
மதிக்க மாட்ேடாம். நம்பிக்ைகயா
ளர்கைள அரசுக்கு எதிராக தி ப்பி 
வி வதற்கான நகர்  நம்பிக்ைக
யாளர்கள் லேம த த்  

நி த்தப்ப ம்.  

நீதிமன்ற உத்தரைவ நைட ைற
ப்ப த் வதால் ஏேத ம் சிரமம்
உள்ளதா என்பைத சம்பந்தப்
ப ட் ேட ா ட ன்  வி வ ா தி த்  
ெசயல்ப த்த ஒத் ைழப்  எதிர்பார்
க்கப்ப கிற . அ மல்லாமல் 
த்தம் நடத்தி நைட ைறப்ப த்த 
டியா  என ெகாடிேயரி பால

கி ஷ்ணன் ெதரிவி்த்தார்.

ரேபல் ேபார் விமான ஊழல்

மக்கள் ஒற் ைம மக்கள் அதிகார இயக்கம் ேகாரிக்ைக

தி த்தம்
ேநற்ைறய தீக்கதிர் (6.10.2018) ன்றாம் பக்கத்தில் 

ெவளியான ‘பத்திரிைககளின் குரைல நசுக்க யன்ற 
டர்கள்  மண்ைணக் கவ்வியேத சரித்திரம்’ என்ற அறிக்

ைகைய ெவளியிட்டவர் மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் கட்சியின்
ஆந்திர மாநில நாேளடான பிரஜாசக்தியின் ஆசிரியர் 
எம்.வி.எஸ்.சர்மா ஆவார்.   ஆசிரியர்

கன மைழ அறிவிப்  எதிெராலி:
தயார் நிைலயில் ேதசிய, மாநில 
மீட் க்கு க்கள்: அைமச்சர்

ம ைர, அக், 6-

ேதசிய மற் ம் மாநில மீட் க்கு க்கள் தயார் நிைலயில்
உள்ளன என்  அைமச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் ெதரி
வித் ள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஞாயிறன்  கனமைழ ெபய்யக்கூ ம் என 
எதிர்பார்க்கப்ப வதால்  ேதசிய, மாநில மீட் க்கு க்கள் 
தயார் நிைலயில் உள்ளதாக வ வாய் மற் ம் ேபரிடர் 
ேமலாண்ைமத் ைற அைமச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் 
கூறி ள்ளார்.

ம ைர தி ப்பரங்குன்றம் ெதாகுதிக்குட்பட்ட சிைலமான்,
ளியங்குளம், பைன ர், சாமநத்தம், விரக ர், நல் ர், குச

வண்குண் , ேசாளங்கு ணி ஆகிய கிராமங்கைளச் ேசர்ந்த
418 பயனாளிக க்கு .62.98 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்
திட்ட உதவிகைள சனிக்கிழைமயன்  அவர் வழங்கினார். 

பின் ெசய்தியாளர்கைள சந்தித்த அவர் கூறியதாவ :- 

வடகிழக்குப் ப வமைழயால் உ வாகி ள்ள 
குைறந்த காற்ற த்தத் தாழ்  நிைல காரணமாக கனமைழ
ெபய் ம் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற . இைதச் சமாளிக்க 
ேதசிய ேபரிடர் மீட் ப் பணிக்காக ஏ  கு க்கள் வந் ள்ளன.
ெசன்ைனைய இரண்  கு க்கள் கண்காணிக்கிற . மீத

ள்ள ஐந்  கு க்கள் நீலகிரி, ேகாயம் த் ர், கன்னியா
குமரி, ம ைர, ஈேரா  ஆகிய மாவட்டங்க க்கு அ ப்பப்
பட் ள்ளன. 

இ  தவிர மாநில மீட் க் கு ம் தயார் நிைலயில் உள்ள .
தல் நிைல மீட் க் கு வினர் 30 ஆயிரம் ேபர் தயார்

நிைலயில் உள்ளனர்.  ேகாயம் த் ர், ேதனி, திண் க்கல்
மாவட்டங்களில் பாதிப்  இ க்கும் என எதிர்பார்க்கப்ப
கிற  என்  கூறினார்.

நீலகிரிக்கு யா ம் வர ேவண்டாம் 
நீலகிரி,அக்.6-

கனமைழ ெபய் ம் என எச்சரிக்ைக வி க்கப்பட்டி
ப்பைத அ த்  நீலகிரிக்கு அ த்த 3 நாட்க க்கு சுற் லாப்

பயணிகள் வர ேவண்டாம் என்  மாவட்ட ஆட்சியர் ெதரி
வித் ள்ளார்.

தமிழகத் க்கு ஞாயிற் க்கிழைமயன்  ெரட் அலர்ட் 
வி க்கப்பட் , விலக்கிக் ெகாள்ளப்பட்டா ம், ேமற்கு
ெதாடர்ச்சி மைலப் பகுதிைய ஒட்டியி க்கும் மாவட்டங்க
ளில் ஓரி  இடங்களில் அ த்த 3 நாட்க க்கு கன மைழ 
வாய்ப்  இ க்கும் என்  ெசன்ைன வானிைல ஆய்  
ைமயம் ெதரிவித் ள்ள .

இைதய த் , பா காப் க் காரணங்க க்காக, அ த்த
3 நாட்க க்கு நீலகிரிக்கு சுற் லாப் பயணிகள் வர 
ேவண்டாம் என்  ஆட்சியர் ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளார்.

மீண் ம் தினகரன்... 
ெபங்க ,அக்.6-

அ.ம. .க. ெபா ச் ெசயலாளர் சசிகலாைவ ெபங்க  
சிைறயில் சந்தித்த பின்னர் அக்கட்சியின் ைணப் ெபா ச்
ெசயலாளர் தினகரன் ெசய்தியாளர்களிடம் கூ ைகயில், 
ஓ.பி.எஸ். என்ன ராஜவிசுவாசியா? கடந்த ஆண்  என்ைனச்
சந்தித்தைத ஒப் க் ெகாண்ட ேபால், சில நாட்க க்கு ன்
என்ைனச் சந்திக்க அவர்  அ ப்பியைத ம் ஒப் க்ெகாள்ள
ைவப்ேபன்” என்  அ த்த குண்ைட ேபாட் ள்ளார்.

ேமட் க்கு நீர்வரத்  உயர்ந்த
ேமட் ர், அக்.6-

ேமட் ர் அைணக்கு வ ம் நீரின் அள  வினாடிக்கு 4384 
கன அடியிலி ந்  5471 கன அடியாக அதிகரித் ள்ள . 
அைணயின் தற்ேபாைதய நீர்மட்டம் 102.02 அடி; நீர் 
இ ப்  67.484 டி.எம்.சி. ஆகும். ெடல்டா மாவட்டங்களில் 
ெதாடர்ந்  மைழ ெபய்வதால், பாசன வசதிக்காக 
அைணயிலி ந்  ெவளிேயற்றப்ப ம் நீர் வினாடிக்கு 3 
ஆயிரம் கன அடியாகக் குைறக்கப்பட் ள்ள .

ஆளில்லா ரயில்ேவ ேகட் இனி இல்ைல 
தில்லி,அக்.6-

மத்திய ரயில்ேவத் ைற அைமச்சர் பி ஷ் ேகாயல் 
கூ ைகயில், டிசம்பர் மாதம் தல் ஆளில்லா ரயில்ேவ 
ேகட் ற்றி மாக ஒழிக்கப்ப ம். நா  வ ம் ஐந்தாயி
ரத்திற்கு அதிகமான ஆளில்லா ரயில்ேவ ேகட் இ ந்ததா
க ம், அ  தற்ேபா  500-க்கும் கீழ் குைறந் ள்ளதாக ம் 
ெதரிவித்தார். 

பாக்.கிற்கு இந்தியா ம ப்
தில்லி,அக்.6-

காஷ்மீரில் இந்திய ரா வம் ரசாயன ஆ தத்ைத 
பயன்ப த் வதாக பாகிஸ்தான் கூறிய குற்றச்சாட்ைட 
இந்திய ெவளி ற த் ைற ெசய்தித்ெதாடர்பாளர் ரவீஸ் 
குமார் திட்டவட்டமாக ம த் ள்ளார். ேம ம் பாகிஸ்தான் 
இ ேபான்ற ெபா ப்பற்ற வைகயில் ேபசுவைத 
நி த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம்  கூறி ள்ளார்.

த ஷ்ேகாடி ெசல்லத் தைட
இராமநாத ரம்,அக்.6-

இராமநாத ரம் மாவட்டம் த ஷ்ேகாடிக்கு சுற் லாப்
பயணிகள், வாகனங்கள் ெசல்ல 3 நாள்க க்கு காவல் ைற
யினர் தைட விதித் ள்ளனர்.வானிைல ஆய்  ைமயம்
‘ெரட் அலர்ட்’ வி த்ததன்காரணமாக, சுற் லாப் பயணிகளின்
பா காப்  க தி தைடவிதிக்கப்பட் ள்ள .

சபரிமைல ெசல் ம் 
ெபண்க க்கு எதிராக 
ஆர்எஸ்எஸ் 
தைலவர்
ஆபாச 

பிரச்சாரம்
ேகாட்டயம், அக். 6-

சபரிமைலக்கு ெபண்கள் 
ெசல்வ  ெதாடர்பாக 
ஆர்எஸ்எஸ் நடத்தி வ ம் 
ேப ா ர ா ட் ட த்தின்ேப ா  
ெ ப ா ம க் க க் கு ம் , 
ெபண்க க்கும் எதிராக ஆர்
எஸ்எஸ் தைலவர் ஆபாச
மாக நடந்  ெகாண்டார்.

ேகாட்டயம் மணிமைல 
பத்தந ா  பகுதிையச் 
ேசர்ந்தவர் ஸ்ரீஷாண் ெபா
மக்க க்கு எதிராக ேவட்டி
ைய க்கி காட்டி ஆபாசமாக 
நடந் ெகாண்டார். ெபண்க

க்கு எதிராக ேபசிய அவர், 
ேகரள தல்வரின் ைக, 
கால்கைள ெவட் ேவன் 
என ஆத்திர ட் ம் ழக்
கங்கைள ம் எ ப்பினார்.   

ேகரள மாநிலம் 
வ ம் வகுப் வாத  அடிப்ப
ைடயில் ெவ ப்  பிரச்சா
ரத்ைத பாஜக தைமைம 
நடத்தி வ கிற . சபரி
மைலயில் ெபண்கள் வழி
படலாம் என்கிற உச்ச
நீதிமன்ற தீர்ப்  ெதாடர்பான 
ஆத்திர ட்டல்கள் ெதாடர்
கின்றன.

சபரிமைலயில் ெபண்க
ைள அ மதிப்ப  ெதாடர்
ப ா ன  உ ச் ச நீ தி மன் ற 
தீர்ப் க்கு  ஆதரவான 
நிைலபாட்ைட வக்கத்தில் 
ேமற்ெகாண்ட ஆர்எஸ்எஸ் 
தற்ேபா  வாக்குவங்கி அர
சிய க்காக வகுப் வாத 
பிரச்சாரத்ைத நடத்த தன
நிைலபாட்ைட மாற்றிக்
ெகாண் ள்ள .

ெசன்ைன,அக்.6- 

ெநல்ெகாள் தல் ஊக்கத்
ெதாைகைய தமிழக அரசு
உயர்த்தி வழங்க ேவண் ம்
என்  தமிழ்நா  விவசாயி
கள் சங்கம் வலி த்தி
ள்ள .

இ குறித்  தமிழ்நா  
விவசாயிகள் சங்கத்தின் 
மாநிலப் ெபா ச்ெசயலாளர் 
ெப . சண் கம்  ெவளி
யிட் ள்ள அறிக்ைகயில் கூறி
யி ப்பதாவ :

தமிழ்நாட்டில் தஞ்சா ர், 
தி வா ர் உட்பட சில 
மாவட்டங்களில் கு ைவ 
சாகுபடி ெசய்யப்பட்  அ
வைட தீவிரமாக நைடெபற்  
வ கிற . அரசு ெநல் 
ெகாள் தல் நிைலயங்கைள 
ேதைவக்ேகற்ப மாவட்ட 
ஆட்சித் தைலவர்கேள 

டி  ெசய்  திறக்கலாம் 
என்  தமிழக அரசு உத்தர
விட் ள்ள . ஆனால் ேபா
மான சாக்கு இ ப்  இல்லாத
காரணத்தால், ெதாடர்ந்
ெசயல்பட்  வ ம் ெகாள்

தல்  நிைலயங்களிேலேய 
ெநல் ெகாள் தல் ெசய்ய

டியாத நிைல ஏற்பட்  பல
இடங்களில் மைழயில் 
ந ை ன ந்  ெ ந ல் 

ைளத் விட்ட . இதனால் 
விவச ாயிகள்  ெப ம் 
இழப் க்குள்ளாகி ள்ளனர். 
அ மட் மல்லாமல், ெநல் 
ஈரப்பதம் 17 சதவீதம் இ ந்
தால் மட் ேம ெகாள் தல் 
ெசய்ய டி ெமன்  அதி
காரிகள் ெநல்ைல தி ப்பி 
அ ப் கின்றனர்.

எனேவ, தமிழக அரசு
உடன் தைலயிட்  ெநல்லின்
ஈரப்பதம் 20 சதவீதம் 
வைர ெகாள் தல் ெசய்ய 
அதிகாரிக க்கு உத்தர
வி வ டன், ேபா மான
சாக்கு அைனத்  ெகாள்
ள் தல் நிைலயங்க க்கும் 
கிைடக்க ேதைவயான நட
வடிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

தமிழக அரசு கடந்த 
ெசப்டம்பர் 28 ஆம் ேததி 
ெவளியிட்ட உத்தரவில் இந்த 
ஆண்  ெநல் க்கு ஊக்க
த்ெதாைகயாக குவிண்டால் 
ஒன் க்கு சன்னரகத் க்கு 
.70-ம், சாதாரண ரகத் க்கு 
.50 -ம் வழங்குவதாக 

அறிவித் ள்ள . உரவிைல 
ட்ைட ஒன் க்கு 250
பாய் வைர உயர்ந் ள்ள .

ெபட்ேரால், டீசல் விைல 
உயர்வின் காரணமாக உற்
பத்தி ெசல  க ைமயாக 

உயர்ந் ள்ள நிைலயில், 
ஊக்கத் ெதாைகைய உயர்த்
தாமல் கடந்த ஆண்  அறி
வித்த அேத ெதாைகைய
தமிழக அரசு அறிவித்தி

ப்ப  விவசாயிகளின் 
மீதான அக்கைறயற்றப் 
ேபாக்ைகேய ெவளிப்ப த்
கிற . 

மத்திய அரசு, இந்த ஆண்
ெநல் க்கு குவிண்டால் 
ஒன் க்கு சன்ன ரகத் க்கு 
1770 பா ம், சாதாரண 
ரகத் க்கு 1750 பாய் என்
கடந்த ஆண்ைடவிட 200 
மட் ேம உயர்த்தி கடந்த 
ஜுைல மாதம் அறிவித்த . 
இப்ேபா  தமிழக அரசின் 
அறிவிப்ைப ம் ேசர்த்தால் 
கூட சன்னரகத் க்கு குவிண்
டால் ஒன் க்கு .1840-ம், 
சாதாரண ரகத் க்கு .1800 
மட் ேம கிைடக்கும். குவி
ண்டால் ஒன் க்கு .2500
கிைடத்தால் மட் ேம விவ
சாயிக க்கு கட் ப்படியா
கும். எனேவ, தமிழக அரசு
தன  அறிவிப்ைப ம பரி
சீலைன ெசய்  ஊக்கத்
ெதாைகைய உயர்த்தி 
அறிவிக்க ேவண் ம்.

இவ்வா  அறிக்ைகயில் 
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

சபரிமைல 
தீர்ப்ைப ைவத்  
கலவரத் க்கு 

யற்சி:
சிபிஎம் கண்டனம்

தி வள் ர், அக். 6 

கூட் ற  சர்க்கைர ஆைலகளின் இயக்கு
நர்கள் ேதர்தலில் தமிழ்நா  க ம்  விவசாயி
கள் சங்கத்தின் சார்பில் 91 ேபர் ேவட்  
ம தாக்கல் ெசய் ள்ளனர்.

சர்க்கைர ஆைலகளின் இயக்குநர்க
ைளத் ேதர்  ெசய்வதற்கான  ேதர்தல் அக்ேடாபர் 11
அன்  நைடெபற ள்ள . அக்ேடாபர் 12 அன்  

டி கள் அறிவிக்கப்ப ம். இந்நிைலயில் 
அதற்கான ேவட் ம த் தாக்கல் சனிக்
கிழைமயன்  (அக். 6) வங்கிய . இதில்
தமிழ்நா  க ம்  விவசாயிகள் சங்கத்தின் 
சார்பில் தி த்தணி கூட் ற  சர்க்கைர ஆைல
யில் 17 இயக்குநர்க க்கு ேவட் ம  
தாக்கல் ெசய்தனர்.ேவ ர் கூட் ற  
சர்க்கைர ஆைலயில் 17 ேபர் ம த் 
தாக்கல் ெசய்தனர்.

 ஆம் ர் கூட் ற  சர்க்கைர ஆைலயில் 
3 ேபர்,  கட ர் எம்.ஆர்.ேக கூட் ற  சர்க்க
ைர ஆைலயில் 6ேபர், நாைக என்.பி.ேக.ஆர்
கூட் ற  சர்க்கைர ஆைலயில் 5 ேபர், 
ேசலம் கூட் ற  சர்க்கைர ஆைலயில் 3ேபர்,
ம ராந்தகம் கூட் ற  சர்க்கைர ஆைலயில் 
3ேபர், அ ர் சுப்பிரமணிய சிவா கூட் ற  
சர்க்கைர ஆைலயில் 7ேபர், கள்ளக்குறிச்சி 
கூட் ற  சர்க்கைர ஆைலயில் 5ேபர், 
ேகா கி கூட் ற  சர்க்கைர ஆைலயில் 
5ேபர், ெசங்கல்வராயன் கூட் ற  சர்க்கைர
ஆைலயில் 5ேபர் என ேவட்  ம க்கைளத் 
தாக்கல் ெசய்தனர்.

ம ைர ேதசிய கூட் ற  சர்க்கைர ஆைல
யில் 7ேபர், தர்ம ரி கூட் ற  சர்க்கைர 
ஆைலயில் 3ேபர், ெசய்யா  கூட் ற  

சர்க்கைர ஆைலயில் 8ேபர் என தமிழ்நா  
வ ம் 91 இயக்குநர்கள் ெபா ப்பிற்கு 

ேபாட்டியி ம் வைகயில் க ம்  விவசாயி
கள் உற்சாகமாக  ேவட் ம  தாக்கல் 
ெசய்தனர்.

தி த்தணி கூட் ற  சர்க்கைர ஆைலயில் 
ேவட்  ம  தாக்கல் ெசய் ம் நிகழ்வில் 
தமிழ்நா  க ம்  விவசாயிகள் சங்கத்தின் 
மாநில ெபா ச் ெசயலாளர் டி.ரவீந்தி
ரன், மாவட்ட நிர்வாகிகள் பா , ேகாபால்ராஜ்,
ெஜயச்சந்திரன், தமிழ்நா  விவசாயிகள் 
சங்கத்தின் மாவட்டத் தைலவர் ஜி.சம்பத், 
வட்டச் ெசயலாளர் அப்சல்அகம , மார்க்சி
ஸ்ட் கம் னிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் ெசய
லாளர் (ெபா ப் ) ேக .ெசல்வராஜ் 
ஆகிேயார் கலந்  ெகாண்டனர்.

பல்ேவ  கூட் ற  சர்க்கைர ஆைலக
ளில் க ம்  விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநிலத்
தைலவர் என்.பழனிச்சாமி, ெபா ளாளர் எம்.
சின்னப்பா, மாநில நிர்வாகிகள் கு நாதன், 
ேஜாதிராம், பி.குமார், ெவங்கடாசலம்,ேக.
ஆதி லம் ,ெஜயக்குமா ர் ,  சிறீதர் , 
வழக்கறிஞர் ெசந்தில் உட்பட 91 ேபர் ேவட்
ம  தாக்கல் ெசய்தனர் என சங்கத்தின் 
மாநில ெபா ச் ெசயலாளர் டி.ரவீந்திரன் 
ெதரிவித்தார்.

 ஆ ம் கட்சியினர் தைலயீ  இல்லாமல் 
இயக்குநர் ேதர்தைல ேநர்ைமயாக ம், ஜன
நாயகப் ர்வமாக ம் நடத்த மாநில கூட்
ற த்ேதர்தல் ஆைணயம் நடவடிக்ைக எ க்க
ேவண் ம் என்   ேதர்தல் அதிகாரிகளிடம் 
மாநில ெபா ச் ெசயலாளர் டி.ரவீந்திரன் ேகட் க்
ெகாண் ள்ளார்.

தி ைவயா ,அக்.6- 

உயர்நீதிமன்றத்ைத ம் 
காவல் ைறயினைர ம் 
அவ றாக ேபசிய வழக்கில் 
தனிப்பைடயினரால் ேதடப்
ப வதாக  கூறப்ப ம் 

பாஜக ேதசிய ெசயலாளர் 
எச்.ராஜா தி ைவயாறில் 
ெசய்தியாளர்களிடம் கூ
ைகயில், காைரக்காலில் கட

க் கு  அடியில் த ா ன் 
ைஹட்ேரா கார்பன் எ க்கப்
பட உள்ள . அப்படி இ க்

கும்ேபா  விவசாயம் 
எப்படி பாதிக்கப்ப ம். தமிழ
கத்தில் இ ப்பவர்கள் 
எல்லாம் விஞ்ஞானரீதியில் 
சிந்திக்கும் மனநிைல இல்
லாதவர்களாக உள்ளனர்  
என்  ெதரிவித்தார்.

கூட் ற  சர்க்கைர ஆைல இயக்குநர்கள் ேதர்தல்:
க ம்  விவசாயிகள் 91 ேபர் ேவட் ம  தாக்கல்

  ேவட்  ம  தாக்கல் ெசய்ய வந்த க ம்  விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகிகள்.

ெநல் க்கு ஊக்கத்ெதாைகைய 
உயர்த்தி அறிவிக்க வலி த்தல்

எச்.ராஜாவின்  கண் பிடிப்
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மார்க்ஸ்   

200

பி
ரெடரிக் ஏங்ெகல்ஸ் எ திய இச்சி  

ல் வரலாற்  க்கியத் வம் உைடய
தாகும். குரங்ைகப் ேபான்ற தன  தா

ைதயர்களிடமி ந்  பரிணாம வளர்ச்சி ெபற்
மனிதன் ேதான்றினான். அதில் உைழப்  வகித்த
பங்கு எத்தைகய  என்பைத ஏங்ெகல்ஸ் 
இந் லில் வரலாற் ப் ர்வமாக விளக்கி
ள்ளார்.

பரிணாம வளர்ச்சிைய விளக்கிய டார்வின், 
குரங்கிலி ந்  மனிதன் ேதான்றினான் என்
மட் ம் கூறினார். ஆனால் எவ்வா  மனிதன் 
மாறினான் என்பைத விளக்கவில்ைல. அைத 
மார்க்சிய ேமைத ஏங்ெகல்ஸ்தான் விளக்கினார்.

மி கங்கைளப் ேபால் நான்கு கால்களால் 
திரிந்  ெகாண்டி ந்த மனிதன் ஒ  கட்டத்தில் 

ன்னங்கால்கள் இரண்ைடப் பயன்ப த்தி 
மரங்கைளப் பற்றி நிற்க ம், கற்கள், பழங்கைள 
எ த்  வீச ம் கற் க்ெகாண்டான். பின்னர் 
இரண்  ன்னங் கால்கைள ைவத்  மரேமற
கற் க் ெகாண்டான். இவ்விதம் இரண்  பின்னங்
கால்களால் நிற்க கற் க் ெகாண்டேதா  

ன்னங்கால்கள் இரண்ைட ம் வி வித் க் 
ெகாண்டான். அைவ தான் பின் ைககளாயின.

இவ்வா  ைக என்ப  உைழப்பிற்கான 
உ ப்  என்ப  மட் மல்ல. உைழப்பின் விைள
பய ம் அ ேவ என்கிறார் ஏங்ெகல்ஸ்.

ைக வி தைலயான  மனிதன் உைழப்பில்
ஈ ப வைத ரிதமாக்கிய . அவன  உடல்
உ ப் கள் வளர்ச்சி ெபற்றன. குரல்வைள
ேமம்பட்டதான  ேபச்சு ேதான் வதற்கு
வழி வகுத்த  என்கிறார் ஏங்ெகல்ஸ்.

உைழப் ம், ேபச்சும் ேசர்ந்  ைள வளர்ச்சி
க்கு உதவிய . குரங்கு ைள மனித ைளயா
ன  லன் உ ப் கள் வளர்ச்சியைடந்தன.

இைறச்சி அ ம் ெந ப்பில் ெவந்த 
இைறச்சி உண  என்ப  மனித உடல் வளர்ச்சி
க்கு மட் மல்ல, ைள வளர்ச்சிக்கும் ெப ம் 
பங்காற்றிய  என்கிறார் ஏங்ெகல்ஸ். இைறச்சி 
உண  என்ப  ெந ப்ைபப் பயன்ப த் தல் 
மற் ம் மி கங்கைளப் பழக்குதல் என்ற 
இரண்  ன்ேனற்றங்க க்கு இட் ச் ெசன்ற  
என்கிறார் ஏங்ெகல்ஸ். ஏங்ெகல்ஸ் மற்ெறா  

க்கிய விஷயத்ைத ம் சுட்டிக்காண்பிக்கிறார்.

“சு க்கத்தில் ஒ  மி கம் தன  சுற் ச் 
சார்ைப சும்மா பயன்ப த்த மட் ேம ெசய்கி
ற ; தன  ெவ ம் இ த்தலால் மட் ம் இதில் 
மாற்றங்கைள உண்டாக்குகிற . மனிதன் தன  
மாற்றங்களால் தன  குறிக்ேகாள்க க்கு 
அைத ஊழியம் ரியச் ெசய்கிறான். அதற்கு எஜ
மானனாகிறான். மனித க்கும் இதர மி கங்கள்
அைனத்திற்கும் உள்ள இ தியான, சாராம்ச
மான வித்தியாசம் இ ேவ. இந்த வித்தியாசத்ைத 
நிகழ்த்திய  உைழப்ேப என்பைத மீண் ம் 
ஒ  தடைவ குறிப்பிட 
ேவண் ம்.”

மனிதகுலத்திற்கு ேதைவப்ப ம் 
ெபா ட்கைள  மனிதர்கள் 

ஒன்  ேசர்ந் தான் தயாரிக்கிறார்கள். 
தனித்தனியாக அல்ல, கூட்டாகச் ேசர்ந்
தான் தயாரிக்கிறார்கள். இந்தப் ெபா
ட்கைள உற்பத்தி ெசய் ம் ெபா

அவர்களிைடேய ஏற்ப ம் உற தான் 
உற்பத்தி உற களாகும். உதாரணத்திற்
குச் ெசால்வெதன்றால் அவர்கள் கூட்ட
மாக நிலத்தில் உ கிறார்கள், நீர் பாய்ச்சு
கிறார்கள். சுரங்கம் ேதாண்டி நிலக்கரி 
மற் ம் கனிம வளங்கைளத் ேதாண்டி 
எ க்கிறார்கள். குளங்கள் ெவட்டி நீைரத் 
ேதக்குகிறார்கள். ெதாழிற்சாைலகளில் 
இயந்திரப் ெபா ட்கைள, ணிகைள 
உற்பத்தி ெசய்கிறார்கள்.

இவ்வா  ெபா ள் உற்பத்தியில் 
ஈ ப ம் ெபா  அவர்கள் தங்க க்கி
ைடேய க த் ப் பரிமாற்றம் ெசய்  
ெகாள்கிறார்கள். அ பவங்கைளப் 
பகிர்ந்  ெகாள்கிறார்கள். இத்தைகய 
நிகழ் களின் ேபா , அதாவ  ெபா ட்க
ைள உற்பத்தி ெசய்கிற ேபா  மனிதர்க
ளிைடேய ேதான் கின்ற ெபா ளாதார 
உற கேள உற்பத்தி உற களாகும். 
இைவ மனித உணர்ைவேயா, வி ப்
பத்ைதேயா சார்ந்த  அல்ல. சு க்கமா
கச் ெசான்னால் ெபா ள் உற்பத்தியில் 
ஈ ப கிற மனிதர்களிைடேய நில கின்ற
ெபா ளாதார உற கேள உற்பத்தி உற
களாகும்.

இப்ெபா  ெபா ள் உற்பத்தியில் 

ஈ ப ம் மக்கைள இரண்  வர்க்கங்க
ளாகப் பிரிப்ேபாம். ஒன்  ெதாழிற்சாைல 
மற் ம் க விகைள தனி உடைமயாக 
ைவத்  ெதாழிைல நிர்வகிக்கும் தலா
ளித் வ வர்க்கம், மற்ெறான்  தன் 
உைழப் ச் சக்திைய விற்  வா ம் 
ெதாழிலாளர் வர்க்கம். இவ்விரண் ம் 

ரண்பாடானைவ. ஒன் க்ெகான்  எதி
ரானைவ. ெதாழிலாளி வர்க்கம் உயி
ள்ள உ வமாகும். தலாளிகளின் 
லதனம் உற்பத்தி உற களாகின்ற .

தம  உற்பத்திச் சக்திக டன் 
ேமாதல்க க்கு வந் விட்ட உற்பத்தி 
உற கள் ெபா ளாதார, ச தாய

ன்ேனற்றத்திற்கு தைடக்கற்களா
கின்றன. இந்த உற கள் வளர்ச்சி 
வீதத்ைத உ க்குைலத்  அதன் 
ேவகத்ைதக் குைறத்  வி கின்றன.

இவ்வி  பகுதிக க்குமிைடயிலான 
ரண்பா  பைகைம நிைறந்த ரண்பா

டாகும். அதாவ  இவற்றில் ஏதாவ  
ஒன் தான் இ க்க டி ம். இந்தப் 
பைகைம ற் ம்ெபா  தவிர்க்க 
இயலாத வைகயில் ச தாயப் ரட்சி 
ஏற்ப கிற .

  ஆதாரம்: இயக்கவியல் 
ெபா ள் தல்வாத ம் 

வரலாற் ப் ெபா ள் தல்வாத ம் ல்

மனிதக் 
குரங்கிலி ந்  
மனிதனாக 
மாறியதில் 
உைழப்பின் 
பாத்திரம்

ன்னங்கால்கள் இரண்ைட ம் வி வித் க் 
ெகாண்டான். அைவ தான் பின் ைககளாயின.

இவ்வா  ைக என்ப  உைழப்பிற்கான 
உ ப்  என்ப  மட் மல்ல. உைழப்பின் விைள
பய ம் அ ேவ என்கிறார் ஏங்ெகல்ஸ்.

ைக வி தைலயான  மனிதன் உைழப்பில்
ஈ ப வைத ரிதமாக்கிய . அவன  உடல்
உ ப் கள் வளர்ச்சி ெபற்றன. குரல்வைள
ேமம்பட்டதான  ேபச்சு ேதான் வதற்குகு
வழி வகுத்த  என்கிறார் ஏங்ெகல்ஸ்.

நிகழ்த்திய  உைழப்ேப என்பைத மீண் ம் 
ஒ தடைவ குறிப்பிட
ேவண் ம்.”

உற்பத்தி 
உற கள்

வாரம் 
ஒ  

ல்

மனித ம் இயற்ைக ம்
உைழப்  என்ப  அைனத்திற்கும் ேமலாக மனித க்கும் இயற்ைகக்கும் இைடயில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிப் ேபாக்காகும். 

இந்த நிகழ்ச்சிப் ேபாக்கில் மனிதன் தன் ெசாந்த நடவடிக்ைகயால் தனக்கும் இயற்ைகக்குமிைடயிலான 
ெபா ட்களின் பரிவர்த்தைனையத் வக்குகிறான். இயற்ைகயின் ெபா ள் ன்ேன அவேன இயற்ைகச் சக்தியாக 
எதிர் நிற்கிறான்.



வர்க்கப் ேபாராட்ட ம் அரசியல் ேபாராட்ட ம்
அைனத்  அரசியல் ேபாராட்டங்க ம் வர்க்கப் ேபாராட்டங்கேள. ஒவ்ெவா  வர்க்கப்  ேபாராட்ட ம் ஓர் அரசியல் 

ேபாராட்டம் தான். வி தைலக்காக நைடெப ம் வர்க்கப் ேபாராட்டங்கள் எல்லாம் கைடசியாக ெபா ளாதார 
வி தைல என்ற பிரச்சைனையத்தான் சுற்றிச்சுற்றி வந்த வண்ண ள்ளன. - பிரெடரிக் ஏங்ெகல்ஸ்

தத் வ ெவளிச்சம்தத் வ ெவளிச்சம்  என்.ராமகி ஷ்ணன்என்.ராமகி ஷ்ணன்

வாரம் 
ஒ  

ெசால்

தமிழக அரசு தற்ேபா  நகராட்சி, 
மாநகராட்சி, ேப ராட்சி பகுதிகளில் 
அதிரடியாக ெசாத்  வரிைய உயர்த்தி, 

ெக பிடியாக வரிவசூல் நடவடிக்ைககைள 
ேவகப்ப த்தி ள்ள . அக்ேடாபர் 9ஆம் 
ேததிக்குள் க த் க்கள், ஆட்ேசபைணகள் 
ெதரிவிப்பதற்கு காலக்ெக  என்  ெசால்லி, 
உயர்த்தப்பட்ட வரி விதிப் க்கான ேநாட்டீஸ் 
விநிேயாகிக்கப்பட்  வ கிற .

உயர்த்திய வரித்ெதாைகைய கணக்கிட்  
மக்க க்கு ெதரிவிக்கப்பட்  வ கிற . 
அதனால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியிலி ந்  மீள்வ
தற்குள்ளாகேவ ஆட்ேசபைணைய பதி  
ெசய்வதற்கான காலக்ெக  டிவைடய 
உள்ள .

ஏற்ெகனேவ, ெபட்ேரால், டீசல், சைமயல் 
எரிவா , மண்ெணண்ெணய் உள்ளிட்ட அத்தி
யாவசியப் ெபா ட்களின் விைல உயர்வால், 
க ம் ேவதைனயில் வாழ்ந்  வ ம் ஏைழ, 
எளிய மக்க க்கு 50 தல் 100 சதவிகிதம் 
வைர உயர்த்தப்பட் ள்ள ெசாத் வரி க
ைமயான ெபா ளாதாரத் தாக்குதலாக 
அைமந் ள்ள .

தன்னிச்ைசயான அறிவிப் க்கள்
ெசன்ைன மாநகராட்சிப் பகுதியில் வீ கள்,

வணிக கட்டிடங்கள் என 12 லட்சம் ேப க்கு, 
ஆன்-ைலன், எஸ்எம்எஸ், வீ  வீடாக 
ேநாட்டீஸ் என தகவல் ெதரிவிக்கப்ப கிற . 

எஸ்எம்எஸ் வழியாக கட்டண விவரங்கள் 
ெபா மக்க க்கு அ ப்பப்ப கிற ேபா ,
அதில் உள்ள ெதாைகையப் பார்த்ேத பலர் 
அதிர்ச்சியில் உைறந்  ேபா ள்ளனர். கட்ட
ணம் ெச த் வதற்கான காலக்ெக ைவத் 
தாண்டினாேல அபராதம் விதிக்கப்ப ம் 
என்ற மிரட்டல் உத்தர  ேவ !

இைவ அைனத் ம் ஏற்ெகனேவ 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழி ைறக க்கு 
மாறான  மட் மல்ல; மக்களின் க த்தறி ம் 
ஜனநாயக வழி ைறக்கும் விேராதமான .

அேதேபான்  உயர்த்தப்பட்ட வரி 
நிர்ணயிக்கும் ைறக ம், யா ைடய 
க த்ைத ம் ேகட்காமல் தன்னிச்ைசயாக 
வைரய க்கப்பட் ள்ளன . கீழ்க்கண்ட 
அறிவிப் கைள அ க்க க்காக நகர 

நிர்வாகங்கள் ெவளியிட் ள்ளன. 

 ெசப்டம்பர் 18 தல் திய ெசாத்  வரி
நைட ைறப்ப த்தப்ப கிற .

 2018-19 ஏப்ரல் தல் ெசப்டம்பர் 
மாதம் வைரயிலான தல் அைரயாண் க் 
காலத்திற்கும் உயர்த்தப்பட்ட திய ெசாத்  
வரியிைன ெச த்த ேவண் ம்.

 ெசாத்  அள , கட்டிடத்தின் பரப்ப
ள  கணக்கிட்  அதனடிப்பைடயில் வரி 
மதிப்பீ  ெசய்யப்ப ம்.

 குடியி ப் ப்பகுதிக க்கு 50 சத
விகித ம், வணிகக் கட்டிடங்க க்கு 100 சத
விகித ம் வரி உயர்த்தப்ப ம்.

 ெத க்களின் அடிப்பைடயில் 
ெசாத்  மதிப் , ச ர அடி, நிலம் வழிகாட்  
மதிப்  அடிப்பைடயில் ெசாத் வரி உயர்த்தப்
ப ம்.

இவ்வா  பல விதமான நைட ைறகைள 
அரசின் நகர நிர்வாகம் தன்னிச்ைசயாக 

டிெவ த்  வரிகைள நிச்சயித்  வ கிற . 
இவ்வா  டி கள் எ க்க இவர்க க்கு 
யார் அதிகாரம் அளித்தார்கள்?

கடந்த கால நைட ைறகள்
கடந்த 2008ஆம் ஆண்  இ ேபான்  

ெசாத்  வரி உயர்த்த அன்ைறய தி க அரசு
டி  ெசய்த . இ  பற்றி அன்  மார்க்சிஸ்ட் 

கம் னிஸ்ட் கட்சியின் தைலவர்கள், மாநில 
ெசயலாளராக இ ந்த ேதாழர் என் .
வரதராஜன் அவர்கள் தைலைமயில் தல
ைமச்சைர சந்தித்  வரி விதிப்பில் மாற்றங்கள்
ெசய்ய வலி த்தினர்.

அன்ைறய தல்வர் கைலஞர் வரி 
விதிப்பிைனப் பற்றி கீழ்க்கண்டவா  தன  
அறிக்ைகயில் விளக்கியி ந்தார்.

“நகர்ப் ற உள்ளாட்சி அைமப் களில் 
அந்தந்த நகரங்களில் ேதைவக்ேகற்ப ெசாத்
வரிைய தீர்மானமாகக் ெகாண்  வந்  நிைற
ேவற்றிக் ெகாள்ளலாம். ேதைவ இல்ைல
ெயனில் நகர்ப் ற உள்ளாட்சி அைமப் கள் 
ெசாத்  வரிைய ஏற்கனேவ இ ந்த அளவிற்ேக
வசூலித் க் ெகாள்ளலாம். அரசு உயர்ந்த
பட்ச சதவிகிதத்ைத மட் ேம வகுத்தளித்த . 
இதைன உயர்த்தித்தான் ஆக ேவண்
ெமன்  எந்த விதமான கட்டாய ம்
கிைடயா ”என தல்வர் விளக்கமளித்
அந்த நைட ைற பின்பற்றப்பட்ட .

எனேவ, கடந்த காலத்தில் பின்பற்றப்பட்ட 
நைட ைறகள் அைனத்ைத ம் க்கி 
எறிந் , தமிழக அரசு அராஜகமாக 
வரிகைள உயர்த்தி ள்ள . 

இப்படிப்பட்ட அதிகார வர்க்க நைட ைற
கைள ஒழிப்பதற்காக ம்  உள்ளாட்சி ஜன
நாயகத்ைத நிைலநி த்த ேம அரசியல
ைமப் ச்சட்ட 73ஆவ , 74ஆவ  சட்டத்
தி த்தங்கள் ெகாண்  வரப்பட்டன. தலா
ளித் வ, நிலப்பிர த் வ ஆதிக்க வர்க்கங்க
ளின் பிடியில் இ ந்த கிராம ஊராட்சி, நகராட்சி
நிர்வாக அதிகாரங்கைள மக்களிடம் ெகாண்
ேசர்ப்பதற்கு அரசைமப் ச்சட்டேம தி த்தப்
பட்ட . இட சாரி ற்ேபாக்கு சக்திகளின் 
நீண்ட, ெநடிய ேபாராட்டத்தினால் இந்த 
சட்டத் தி த்தங்கள் ெகாண்  வரப்பட்டன. 
தற்ேபா  தமிழக அரசு இந்த ஜனநாயகப் 
பாரம்பரியத்ைத அழிக்க ற்ப கிற . 

தற்ேபா ள்ள உள்ளாட்சி உரிைமக
ைள ம் கூட மாநில அரசு பறித்  வ கிற . 

உள்ளாட்சித் ேதர்தல் நடத்தப்படாததால் 
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மக்களின் 
குரைல ஒலிக்க வழியில்ைல. இந்த ஜனநாய
கமற்ற சூழைலப் பயன்ப த்தி அைனத்  
வரிகைள ம் உயர்த் கின்றனர்.

ெதாைலேநாக்கு சதித் திட்டம்
ஒவ்ெவா  பகுதிக்கும் மக்களின் ேதைவக

ைள ம், அவர்கள  வாழ்வாதார நிைலைமக
ைள ம் கணக்கில் ெகாண்  வரிகள் நிச்ச
யிக்கப்பட ேவண் ம். 

குப்ைப வரி எ ம் ெபயரில் அதிக ெதாைக
மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் வசூலிக்கப்பட்  
வ கிற . ஆனால் ப் ர ப்பணிகள் ைற
யாக நடக்காமல் ெப ம்பாலான இடங்களில் 
சுற் ச்சூழல் மாசுபட்  மக்களின் சுகாதாரம் 
பாதிக்கப்பட்  வ கிற .

எல்லாவற் க்கும் ேமலாக, ஆழமான 
விவாதம் நடத்தி ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய பல

டி கைள ம் தன்னிச்ைசயாக எ த்  
வ கின்றனர். ஏ,பி,சி,டி என்  நான்கு வைக
களாகப் பிரிக்கப்பட்டி ந்த குடியி ப்  பகுதி
களின் வைககளில் டி பிரிைவ ஒழித்  விட் , 
அதைன ‘சி’ டன் இைணத்  விட்டனர். 
இதனால் இதர பிரிவினர் ெச த் ம் அளவி
லான வரி உயர் ச் சுைம, மிகச் சாதாரண 
நிைலயில் வாழ்ந்  வ ம் ‘டி’ பிரிவினர் மீ ம்
சுமத்தப்பட் ள்ள . இ  நகர உைழக்கும் 
மக்கள் மீ  ெதா க்கப்பட்ட க ைமயான 
தாக்குதலாகும்.

ெசாத் வரி உயர் டன் ேசர்ந்  குடிநீர் 
கட்டணத்ைத ம் நகர நிர்வாகங்கள்
உயர்த்தி ள்ளன. குடிநீர் இைணப் க்
கட்டண ம் பல மடங்கு அதிகரிக்கப்
பட் ள்ள . பல நகரங்களில் இந்த உயர்
கைள அைனத் க் கட்சியின ம் கண்டித்  

ேபாராட்டம் நடத்தி வ கின்றனர். மக்க ம்
திரண்  ேபாராட்டம் நடத்தி வ கின்றனர். 
ஆனால் நிர்வாகங்கள் ெசவி சாய்க்கவில்ைல. 

ைறசாராத் ெதாழிலாளர்கள், குைறந்த 
வ மானம் ெகாண்ட ந த்தர மக்கள், 
வாடைகக்கு குடியி க்கும் லட்ேசாப இலட்சம் 
கு ம்பங்கள் ேபான்ற பிரிவினர், க ம்
பாதிப் க்குள்ளாகி வ கின்றனர். இதற்ெகதி
ராக ஒன் பட்ட எதிர்ப் க்குரல் எழவில்ைல 
எனில் வரி உயர் த் தாக்குதல் தீவிரமாகும்.

இவ்வாற ான  த ா க்குதல்க க்கு 
பின்னணியாக ஒ  ெதாைலேநாக்கு 
சதித்திட்டம் உள்ள . நகர வாழ்வின் 
ெந க்கடி, வரிச்சுைமகளில் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்கள் ெப  நகரங்களிலி ந்  அப்
றப்ப த்தப்பட்  நகரங்களின் க்கியப் 
பகுதிகள் கார்ப்பேரட் நி வனங்களின் 
இலாப ேவட்ைடக்கான தளமாக மாற்றப்ப
கின்றன. விவசாய ெந க்கடியால் வாழ்விைன
இழந்  நகரங்க க்கு வ ம் மக்கைள மிக ம்
வறிய சூழலில் வா ம் விளிம்  நிைல மனிதர்க
ளாக மாற் ம் ெகாள்ைகேய தாராளமயம் 
சார்ந்த நகரமயக் ெகாள்ைககள். இவற்றின் 
ெவளிப்பாடாகேவ வரி எ ம் ெபயரில் 
வாழ்வாதாரத்தின் மீதான தாக்குதல்கள் 
அரங்ேக கின்றன.

எனேவ ,  அநீதியான ெசாத் வரி 
உயர் க்கு எதிராக ம், வரிவிதிப்பில் ெவளிப்
பைடத் தன்ைம, ஜனநாயக நைட ைற இ க்க 
ேவண் ெமன ம், உள்ளாட்சித் ேதர்தைல 
நடத்திட ேவண் ெமன ம் வலி த்தி
மக்கள் அணி திரள்வ  அவசியமான .

வரி உயர்  எ ம் ெபயரில் ஜனநாயகப் ப ெகாைல
என்.குணேசகரன்

  சிபிஐ(எம்), மாநில ெசயற்கு  
உ ப்பினர்தற்ேபா ள்ள உள்ளாட்சி உரிைமகைள ம் கூட மாநில அரசு பறித்  வ கிற . உள்ளாட்சித் ேதர்தல் நடத்தப்படாததால் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மக்களின் குரைல ஒலிக்க வழியில்ைல. இந்த ஜனநாயகமற்ற சூழைலப் பயன்ப த்தி அைனத்  வரிகைள ம் உயர்த் கின்றனர்.



07-10-2018 மை
ரதமிழகம் 5

அபாயகரமான தா ைவ தனியார் குேடானில் 
ேசமித்  ைவக்க அ மதி அளித்த  யார்?

ெசன்ைன, அக். 6 -
அபாயகரமான தாமிர தா ைவ 

தனியார் குேடானில் ேசமித்  
ைவக்க அ மதி அளித்த  யார்? 
என்  மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் கட்சி
ேகள்வி எ ப்பி உள்ள .

ஸ்ெடர்ைலட் ஆைலக் குறித்  
ஆய்  ெசய்ய ேதசிய பசுைம 
தீர்ப்பாயம் அைமத்த ஓய் ெபற்ற 
நீதிபதி த ண் அகர்வால் தைலைம
யிலான கு  அக்.5, 6 ேததிகளில் 
ெசன்ைனயில் விசாரைண நடத்தி
ய . இ  நாட்களி ம் ெப ம்பகுதி 
ேநரத்ைத ஸ்ெடர்ைலட் ஆைல
நி ர் வ ா க  வ ழ க் க றி ஞ ர் 
எ த் க்ெகாண்டார்.

இந்த விசாரைணயின் ேபா  
மா ர்க்சிஸ்ட்  கட்சி  ச ா ர்பில் 

த் க்குடி மாவட்டச் ெசயலாளர் 
ேக.எஸ்.அர்ச்சுனன், ஸ்ெடர்ைலட் 
ஆைலயின் விதிமீறல் உள்ளிட்டைவ 
குறித்  30 ைகப்படங்கள், 99 பக்க
ம ைவச் சமர்ப்பித் ள்ளார்.

ஸ்ெடர்ைலட்  ஆைலயால் 
ஏற்ப ம் ற் ேநாய் உள்ளிட்ட 
பாதிப் கள் குறித்  ம த் வ கல்வி 
இயக்குநர் தைலைமயில் கு
அைமத்  அறிக்ைக  ெபற 
ேவண் ம். தாமிரதா  இறக்குமதி
ெசய் ம்ேபா , அைத சுங்கத் ைற,

ைற க நிர்வாகம் , மத்திய 
கலால் ைற, ெசன்ைன தரமணி
யில் உள்ள பகுப்பாய்  கூடம் 

ஆகியைவ ஆய்  ெசய்கின்றன. அ
குறித்த அறிக்ைகைய விசாரைணக் 
கு  ன் சமர்ப்பிக்க அறி த்த 
ேவண் ம் ஸ்ெடர்ைலட்ைட தைட 
ெசய்  பிறப்பித்த உத்தரவில், அ
மதித்த அளைவ விடக் கூ தலாக 
உற்பத்தி ெசய் ள்ளதாக கூறியி
க்கிற . அைத உ திப்ப த் ம் 

ஆவணங்கைளச் சமர்ப்பிக்க 
ஆைணயிட ேவண் ம் என்ெறல்லாம்
அந்த ம வில் வலி த்தப்பட்
ள்ள .

இந்த விசாரைணயின்  விவரங்கள்
பற்றி ேக.எஸ்.அர்ச்சுணன் ெசய்தி
யாளர்களிடம் கூறியதாவ :

ஸ் ெட ர் ைல ட்  த ர ப்  
வழக்கறிஞர், தாமிரதா -விலி ந்  
தாமிரம் உ க்கி எ க்கும்ேபா  30 
வி க்கா  அளவிற்கு உ வாகும் 
க ப்  மண்ைண (காப்பர் ஸ்லாக்)  
சிெமண்ட் தயாரிக்க, பள்ளங்கள் 
நிரப்ப, சாைல அைமக்க விற் ள்ள
தாகக் கூறினார். அைத யார் யா க்கு
விற்றார்கள் ?  எங்கு சாைல 
அைமத் ள்ளார்கள்? விற்பைன 
ெசய்ய யார் அ மதி ெகா த்த ? 
ேபான்ற விவரங்கைளக் கூற
வில்ைல.

திடகாத்திரமான, சுற் ச்சூழ
ைலப் பாதிக்கும் கூ கைளக் 
ெகாண்ட அந்தக் க ப்  மண்ைண 
விற்க ,  தனியார் நிலங்களில் 
குவித்  ைவக்க யார் அ மதி 
ெகா த்த ? 30 வி க்கா  சல்பர்
ெகாண்ட ஒ  லட்சம் டன் க்கும் 
அதிகமான தாமிர தா க்கள் 
தனியார் குேடான்களில் ேசமித்  

ைவத் ள்ளனர். தற்ேபா  அந்த
தா க்கள் ஆைலக்குச் ெசாந்த
மான  இல்ைல என்கிறார்கள். 
அவ்வா  எனில் தனியார் ேசமித்  
ைவக்க மாவட்ட நிர்வாகம் எப்படி 
அ மதி வழங்கிய ?

ஸ்ெடர்ைலட் நிர்வாகம் அபாயகர
மான கழி கைள ைகயா வ
தற்கான அ மதி 2013ம் ஆண்ேட 

டிவைடந்  விட்ட . இ ப்பி ம், 
கடந்த 5 ஆண் களாகக் கழி கைள 
ைகயாண்ட நிர்வாகத்தின் மீ  
ஏன் நடவடிக்ைக எ க்கவில்ைல? 
என்பன ேபான்றவற்றிற்கு அரசு 
தன  வாதத்தின்ேபா  பதிலளிக்க 
ேவண் ம்.

ஆைலையச் சுற்றி பசுைம 
வைளயம் அைமக்கவில்ைல 
என்பைத ஸ்ெடர்ைலட் நிர்வாகம் 
ஒப் க் ெகாண் ள்ள . பாரம்பரிய 

ெதாழிலான உப்பளங்களால்தான் 
நிலத்தடி நீர் ெக கிற  என்
தவறான வாதத்ைத ம் ைவத் ள்ள
னர். அவற்றிற்ெகல்லாம் தமிழக அரசு
பதிலளிக்க ேவண் ம். அதன்பிறகு 
எங்கள  வாதங்கைள ன்ைவ
ப்ேபாம். கடந்த இ  நாட்களாக 
ஸ்ெடர்ைலட் தரப்  வாதங்கள் 
மட் ேம ேகட்கப்பட் ள்ள . அரசு 
தரப் , எதிர் தரப்  வாதங்கள் 
அக் .27-29 ஆகிய ேததிகளில் 
ேகட்கப்ப ம் என்  கூறி ள்ளனர்.

இவ்வா  அவர் கூறினார்.

வழக்கறிஞர்  சு ப் த்
ராமலிங்கம் குறிப்பி ைகயில், 
ஸ்ெட ர்ைலட்  நி ர்வ ா க த்தின் 
அத் மீறல் குறித்  அறிவியல் 
ர்வமான ஆதாரங்கைளத் திரட் வ

தற்காக, ேதசிய பசுைம தீர்ப்பாயம், 
த ண் அகர்வால் தைலைமயில் 
கு  அைமத் ள்ள . அந்தக் 
கு விடம் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி  99 பக்க
அ றி க் ைக ை ய த்  த ா க் க ல் 
ெசய் ள்ள . அதில் குறிப்பாக, 
அறிவியல் ர்வமான ஆதாரங்கள் 
அைனத் ம் அரசிடம் உள்ள . 
அவற்ைற ஒன்  திரட்டி சமர்ப்பிக்க 
உத்தரவிட ேவண் ம் என்
வலி த்தி உள்ேளாம். இந்த
விசாரைணக்கு  தன  அறிக்ைக
ையத் தீர்ப்பாயத்திடம் ெகா த்த 
பிறகு நைடெப ம் விசாரைணயில் 
ேம ம் பல ஆவணங்கைளச் 
சமர்ப்பிப்ேபாம் என்றார்.

ேக.எஸ்.அர்ச்சுணன் 
ேகள்வி

ைணேவந்தர் நியமனத்தில் பலேகாடி
பாய் பணம் ரண் ள்ள  - ஆ நர் 
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ைணேவந்தர் நியமனத்தில் 

பலேகாடி பாய் பணம் ரண் ள்ள
தாக ம் இ  தனக்கு மிக ம் 
வ த்தத்ைத ஏற்ப த்தியதாக ம் 
ஆ நர் பன்வாரிலால் ேராகித் ெதரி
வித்தார்.

ெசன்ைன தி.நகரில் உயர்கல்வி 
ேமம்பா  குறித்த க த்தரங்கில் 
தமிழக ஆ நர் பன்வாரிலால் ேரா
கித் கலந் ெகாண்  உைரயாற்றினார். 
அப்ேபா  அவர் ேபசியதாவ :-

தமிழகத்தில் பல்கைலக்கழக 
ைணேவந்தர்கள் நியமனத்தில் 

பலேகாடி பாய் பணம் ரண்
ள்ள . பல ேகாடி பாய் ெகா த்
ைணேவந்தர் பதவி வாங்கப்பட்ட . 
ைணேவந்த ர்  நியமனத்தில்  
ைறேக  நடந்தைதக் கண்  நான்

வ த்தமைடந் , அைத மாற்ற
நிைனத்ேதன் . தகுதி அடிப்பைட
யில்தான் ைணேவந்தர் நியமனம் 

நைடெபற ேவண் ம். இ வைர 
9 ைணேவந்தர்கைளத் தகுதி 
அடிப்பைடயில் நியமித் ள்ேளன். 

இவ்வா  அவர் ேபசினார்.

பல்கைலக்கழக ைணேவந்தர்கள் 
நியமனத்தில்  ைறே க கள் 
நடப்பதாக பல்ேவ  தைலவர்கள் 
குற்றம்சாட்டி வ ம் நிைலயில் 
ஆ நரின் இந்தக் க த்  பரபரப்ைப 
ஏற்ப த்தி உள்ள .  

ைணேவந்தர்கள் ேதர்வில் 
பலேகாடி பாய் லஞ்சம் ழங்குவதாக
கல்வியாளர்கள் ெதாடர்ந்  கூறிவந்த 
குற்றச்சாட்ைட உ திப்ப த் வதாக 
ஆ நரின் ேபச்சு அைமந் ள்ளஅைமச்சர் பதில்

இதற்குப்  பதில்  அளித்
உயர்கல்வித் ைற  அைமச்ச ர்
அன்பழகன் கூ ைகயில், ைண
ேவந்தர்கள் நியமனத்தில் அரசுக்கும் 
உயர்கல்வித் ைறக்கும் எந்த 

ெதாடர் ம் இல்ைல. ஆ நர் பன்வாரி
லால் எைத மனதில் ைவத் க்ெகாண்  
இவ்வா  ேபசினார் என்  ெதரிய
வில்ைல.

ைணேவந்தர்கைள நியமிப்ப  
க்க க்க ஆ நர் மட் ேம. 

ேத தல் கு ைவ அைமப்ப டன் 
அரசின் பணி டிந் வி கிற . ேத
தல் கு  அைமக்கப்பட்  அதன் லம்
ைணேவந்தர் பதவிக்கு 3 நபர்கள் 

ே த ர்  ெ சய்யப் ப ட்  ஆ
ந க்கு ஒப்பைடக்கப்ப ம். ேதர்  
ெசய்யப்பட்ட 3 ேபரில் ஒ வைர 

ைணேவந்தராக நியமிக்கிறார் 
ஆ நர் என்றார்.ெஜயக்குமார் ேபட்டி 

பணம் ெகா த்  ைணேவந்தர்கள் 
பதவி ெபற்றவர்கள் யார் எனப் 
ெபயர்கைள ெதரிவித்தால் அவர்கள் 
மீ  நடவடிக்ைக எ க்கப்ப ம் என்  
அைமச்சர் ெஜயக்குமார் கூறினார்.

ஊழைல உ தி ெசய் ள்ளார்
ஆ நர்: இரா. த்தரசன் அறிக்ைக 
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த மி ழ் ந ா ட் டி ல் 
எல்ல ா த் ைறகளி ம் 
ஊழல் இ ப்பைத ஆ நர் 
உ தி ெசய்தி ப்பதாக 
இந்தியக் கம் னிஸ்ட் 
கட்சியின் தமிழ்நா  மாநில 
ெசயலாளர் இரா. த்தரசன் 
கூறி ள்ளார்.

இ குறித்  அவர் 
ெவளியிட் ள்ள அறிக்ைக 
வ மா : 

தமிழ்நாட்டில் கிராம 
நிர்வாகம் ெதாடங்கி தைல
ைமச் ெசயலகம் வைரயில்
ஊழல் நீக்கமற நிைறந்
ள்ள .இதைன உ திப்ப
த் ம் வைகயில் தைலைமச்
ெசயலகம், தைலைமச் ெசய
லாளர் வீ , காவல் ைற 
தைலவர் வீ , அ வலகம், 
இந் ந ா ள் ,  ன்ன ாள் 

அைமச்சர் வீ கள், அ
வலகங்களில் அைமச்சர்க
ளின் உறவினர் வீ களில் 
அ த்த த்த ேசாதைனகள் 
கடந்த  ஓராண்  காலமாகத் 
ெதாடர் நாடகம் ேபால் 
ெதாடர்ந்  நைடெபற்  வ
கின்ற .

மத்திய சிைறச்சாைல
களில் பிரியாணி உட்பட
பல ெபா ட்கள் விற்பைன
ெசய்யப்ப வ  ஆதா
ரப் ர்வமாக ைகப் படங்க

டன் ெசய்திகள் ெவளி
வந்தன.தற்ேபா  தமிழக 
ஆ நர் ைண ேவந்தர் 
நியமனத்தில் பல ேகாடி
பாய் ேபரம் ேபசப்பட் ப்

ெபறப்பட்  வந்தைதப் 
பகிரங்கமாக ெதரிவித்
ள்ளார்.ஆனால், அைமச்சர் 
அன்பழகன் அவர்கள் , 

ைண  ேவந்த ர்  நிய
மனத்தில் அரசுக்கு எவ்வித 
ெ த ா ட ர் ம்  இல்ைல . 
ஆ நர் தான் நியமனம் 
ெ ச ய் கின் ற ா ர்  எ ன்  
ெதரிவித் ள்ளார்.

அப்படியானால், பல 
ேகாடி ரள்வ  யா க்கு? 
என்ற வினா க்கு ஆ ந ம் 
அரசும் விளக்கமளிக்கக் 
கடைமப்பட் ள்ளனர். எ  
எப்படிேயா தமிழகம் ஊழல் 
ெப ெவள்ளத்தில் ழ்கி 
கிடக்கின்ற  என்ப  ேம ம் 
உண்ைமயாகி ள்ள .
ஊழலற்ற ஆட்சியைமக்க 
அரசியல்  மாற்றத்ைத 
ஏற்ப த்த தமிழக மக்கள் 
ஆ த்தமாக ேவண் ம்.

இ வ் வ ா  அ ந் த 
அறிக்ைகயில் கூறப்பட்
ள்ள .

விஐடியில் உழவர் களஞ்சியம் :
ேவளாண் கண்காட்சி,க த்தரங்கம்
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விஐடி பல்கைலக்கழ
கத்தில் வ ம் அக் 8,9 ேததி
களில் உழவர் களஞ்சியம்  
என்ற ேவளாண் கண்காட்சி 
மற் ம் க த்தரங்கம் நைட
ெப கிற . 

இ குறித்  விஐடி 
ப ல் க ை ல க் க ழ க ம் 
ெவளியிட் ள்ள ெசய்திக் 
குறிப்பில் கூறி ள்ளதாவ :

ேவ ர், தி வண்ணா
மைல உள்ளிட்ட மாவட்டங்க
ளி ல்  ே வ ள ா ண் ைம 
வளர்ச்சிக்கான பல்ேவ  
நி க ழ் க ை ள  வி ஐ டி 
ப ல் க ை ல க் க ழ க ம் 
ேமற்ெகாண்  வ கிற .
அதன் அடிப்பைடயில் 
இயற்ைக ேவளாண்ைம, 
ேவளாண்ைமயில் திய 
சாகுபடி ைறகள், நீர் 
ேமலாண்ைம, ேவளாண் 
க விகள் மற் ம் இயற்ைக 
உரங்கள் பயன்ப த் வ  
சம்பந்தமாக ேவளாண் 
நி ணர்கைளக் ெகாண்  
விவசாயிக க்குத் ெதரி
விப்பதற்கான க த்தரங்கம் 
மற் ம் கண்காட்சிகள் 
நடத்தப்பட்  வ கின்றன.

அதன்படி ,  உழவர் 
களஞ்சியம் நிகழ்ச்சி அ த்த 
மாதம் அக். 8,9 ேததிகளில் 
நைடெப கிற . இந்த 
நிகழ்ச்சி ெதாடக்க விழா 
விஐடியில் உள்ள அண்ணா 
அரங்கில் அக். 8ஆம் ேததி 
காைல 10 மணியளவில் 

ந ை ட ெ ப கி ற . 
நிகழ்ச்சிக்கு விஐடி ேவந்தர் 
டாக்டர் ஜி .விசுவநாதன் 
தைலைம வகிக்கிறார். விஐடி
ைணத் தைலவர் ஜி.வி.

ெசல்வம், ைண ேவந்தர்
ைனவ ர்  ஆனந் . ஏ .

சா ேவல்  ஆகிேயார் 
ன்னிைல வகிக்கின்றனர்.

நிகழ்ச்சியில் தமிழக 
அரசின் வ வாய் நிர்வாக 

தன்ைமச் ெசயலாளர் 
ைனவர் ேக.சத்யேகாபால் 

சிறப்  வி ந்தினராகப் 
ப ங் ேக ற்  உ ழ வ ர் 
களஞ்சியம் நிகழ்ச்சிையத் 
ெதாடங்கி ைவக்கிறார் . 
அதைனத்  ெதாடர்ந்  
பாரம்பரிய விவசாயம்  
பற்றிய   ெதாழில் ட்ப 
நிகழ்ச்சி நைடெப கிற . 
இதில் நி சிலாந்  நாட்டின் 
ெவளிவிவகாரம் மற் ம் 
வர்த்தக அைமச்சகத்தின் 
உயரதிகாரி நீல் ெகன்னி
ங்டன் க ரவ வி ந்தின
ராகப் பங்ேகற்  நிகழ்ைவத் 
ெதாடங்கி ைவக்கிறார் . 
இதில் விஐடி ேவளாண்ைம 

தலாம் ஆண்  மாணவ,
மாணவியரின் பாரம்பரிய
வி வ ச ா ய ம்  ப ற் றி
யக்கண்காட்சி மற் ம் 
கைலநிகழ்ச்சிகள் நைட
ெப கிற .

ஆப்பிரிக்க ஆசிய ஊரக 
வளர்ச்சி நி வனத்தின் 
ெபா ச் ெசயலர் வாசிப் 
ஆசன் எல்.ெஷரின் சிறப்  
வி ந்தினராகக் கலந்  

ெகாள்கிறார். ெமாரிசியஸ் 
ந ா ட் டின்  ஜன ா தி ப தி 
ேமதகு பரமசிவம் பிள்ைள
ைவயா ரி  விஐடியில் 
ேவளாண்ைமத் ைறயிைன
ம், ேவளாண்ைம பண்ைண

யிைன ம் வக்கி ைவக்கி
றார்.

இவ்வி  நாட்க ம் 
ேவளாண் நி ணர்கள் , 
ேபராசிரியர்கள், ன்ேனாடி 
விவசாயிகள் பங்ேகற்கும் 
ேவளான் க த்தரங்கம் 
நைடெப கிற .

உழவர் களஞ்சியம் 
நிகழ்ைவெயாட்டி நடத்த
ப்ப ம் ேவளாண் கண்காட்சி
யில் ேவளாண்ைமத் ைற, 
ேதாட்டக்கைலத் ைற, பட்  
வளர்ப்  ,ேவளாண் சார்ந்த
ெதாழில் உள்ளிட்டைவ 
அரசு மற் ம் அரசுத் ைற
நி வனங்கள், விவசாயி

க்கு ேவளாண் கடன் 
வழங்கும் வங்கிகளின் 
அரங்குகள் ,  ேவளாண் 
உற்பத்தி  ெபா ட்கள் 
தனியார் நி வனங்கள், உழ
வர் கூட்டைமப்  உள்ளிட்ட 
100 அரங்குகள் இடம் ெப
கின்றன.  இந்த நிகழ்ச்சி
யில் பங்ேகற்க வ ம் 
விவசாயிக க்கு வாகனம் 
மற் ம் உண  வசதி இலவ
சமாக ஏற்பா  ெசய்யப்ப
ட் ள்ள .

இவ்வ ா  அந் த ச் 
ெசய்திக் குறிப்பில் ெதரி
விக்கப்பட் ள்ள .

ேபாலிேயா ெசாட்  ம ந்தால் 
எந்த பாதிப் ம் இல்ைல
மத்திய, மாநில அரசுகள் விளக்கம்
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ஏற்படா  என்  மத்திய, மாநில அரசுகள் விளக்கம் 
அளித் ள்ளன.

இ குறித்  மத்திய சுகாதாரத் ைற விளக்கம் 
அளித் ள்ள . நி த்தப்பட்ட ‘ட்ைர ேவலண்ட்’ 
ேபாலிேயா ெசாட்  ம ந்ைத மீண் ம் ம ந்  நி வனம் 
தவ தலாக அ ப்பி இ ந்தைத மத்திய சுகாதாரத் ைற 
கண்காணித்  கண் பிடித்தைதய த்  அந்த ம ந்  
விநிேயாகம் ெசய்த 3 மாநிலங்களில் இ ந்  தி ம்ப 
ெபறப்பட் ள்ள .

இதனால் குழந்ைதக க்கு எந்த பாதிப் ம் ஏற்படா . 
ெசாட்  ம ந்ைத உட்ெகாண்ட குழந்ைதக க்கும் எந்த 
பாதிப் ம் ஏற்படா . வழக்கம் ேபால தற்ேபா  ‘ைப-
ேவலண்ட்’ ெசாட்  ம ந் , த ப் சி குழந்ைதக க்கு 
ேபாடப்ப கிற . ெபற்ேறார்கள் பயப்பட ேதைவயில்ைல.

எனேவ ெபா மக்கள் ேபாலிேயா ெசாட்  ம ந்  
குறித்த வதந்திைய நம்ப ேவண்டாம் என்  சுகாதாரத் ைற 
ெதரிவித் ள்ள .தமிழகத்தில் ‘ட்ைர ேவலண்ட்’ ெசாட்  
ம ந்  விநிேயாகம் ெசய்யப்படவில்ைல.

இ குறித்  மாநில ெபா  சுகாதாரத் ைற இயக்குநர் 
டாக்டர் குழந்ைதசாமி கூறியதாவ :-

ட்ைர ேவலண்ட் ெசாட்  ம ந்  தமிழகத்தில் 
பயன்ப த்தப்படவில்ைல . எப்ேபா ம் அைனத்  
ம ந் க ம் 6 மாதம் இ ப்  ைவக்கப்ப ம். அதனால் 
ேபாலிேயா ெசாட்  ம ந்  குறித்த எந்த பாதிப் ம் 
தமிழகத்தில் இல்ைல.

ெதாடர்ந்  ெசாட்  ம ந்  ெகா க்கலாம், ஊசி ம் 
ேபாட்  ெகாள்ளலாம் என்றார்.

அதி கவினைர ட்டாளாக்கிவிட்டார் ஓ.பி.எஸ்
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ஓ.பன்னீர்ெசல்வம்  டி.டி.வி. தினகரைன 
ரகசியமாகச் சந்தித்ததன் லம் அதி கவி
னர் அைனவைர ம் ட்டாள் ஆக்கிவிட்டார்
என்   ன்னாள் எம்.பி. ேக.சி. பழனிச்சாமி  
கூறினார்.

இ குறித்  அவர் கூறியதாவ : 

அ.தி. .க.வில் சசிகலாைவ ம் அவர  
கு ம்பத்ைத ம் எதிர்த்  ஓ.பன்னீர்ெசல்வம் 
தர்ம த்தம் நடத்தியதால் தான் அவர  
பின்னால் அ.தி. .க. ெதாண்டர்கள் ஒட்
ெமாத்தமாகத் திரண்டனர்.  ஆனால் இதில் 
யாரிட ம் தகவல் ெசால்லாமல் ரகசிய
மாகச் ெசன்  டி.டி.வி. தினகரைன ஓ.பன்னீர் 
ெசல்வம் பார்த்தி க்கிறார் என்றால், இவர் 
பின்னால் நின்ற எங்கைள ம் அ.தி. .க. 
ெதாண்டர்கைள ம் ட்டாள் ஆக்கி 
விட்டார்.

இவர் ஏன் ரகசியமாகச் ெசன்  சந்திக்க 
ேவண் ம். டி.டி.வி. தினகரன் அவர  ஆதர
வாளர்களிடம் ெசால்லி விட் த் தான் 
சந்திக்க வந் ள்ளார்.

இதனால் அவர  நம்பகத் தன்ைம 
ேகள்விக்குறியாகி விட்ட .இதில் இன் ம் 
பல ேகள்விக க்கு ஓ.பன்னீர் ெசல்வம் விைட
ெசால்லாமல் உள்ளார்.

தினகரைனச் சந்தித்  ேபசிய ேபா  
என்ெனன்ன ேபசினார்கள் என்ற விவரத்ைத 

ைமய ா க ச்  ெ ச ால்லவில்ைல .
ேகாட் ர் ரத்தில் யா ைடய வீட்டில் 
இந்தச் சந்திப்  நடந்த ? சந்திப் க்கு 
ஏற்பா  ெசய்த  இவ க்கும் நண்பர். 
அவ க்கும் நண்பர் என்கிறார்கள். அப்படி
யானால் அவர் ெதாழில் அதிபரா? 
அரசியல்வாதியா? அவைரப் பற்றிய 
விவரங்கைள ஏன் ெசால்ல ம க்கிறார்கள். 
இவ்வா  அவர் கூறினார்.

ராஸ்ேடட் சுரப்பியின் ஆேராக்கியம்
ஆண்களிடம் விழிப் ணர்  அவசியம் 
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ஆண்க க்கு வயதாக 
வயதாக  அவர்கள  
உடலில் ஏற்ப ம் சில
மாற்றங்கைள எப்ேபா ம் 
கட் ப்ப த்த டியா . 
ெப ம்பாலான ஆண்க

க்கு ஏற்ப ம் அத்தைகய
ெதா  மாற்றேம ராஸ்ேடட் 
(விந்  அ க்கள் சுரப்பி) 
வளர்ச்சியாகும். 

 வயதான ஆண்க க்கு 
ஒப்பீட்டளவில்  இளம் 
ஆ ண் க ை ள  வி ட 
ராஸ்ேடட்களின் அள  

ெபரித ா க  இ க்கும் .  
அவ்வா  ர ாஸ்ேடட் 
வள ர்வதன்  க ா ரணம் 
ெபைனன் ராஸ்ேடட்டிக் 
ைஹபர்பிளாசியா ஆகும். 
இதற்கும் ற் ேநாய்க்கும் 
ச ம் ப ந் த ம்  இ ல் ைல . 
குறிப்பாக ஆண்க க்கு 50 
வய க்கு ேமல் இந்த 
அள  அதிகப்படியாக அதி
கரிக்கும். இைவ உலகளவில் 
லட்சக்கணக்கான  ஆண்க
ைளப் பாதிக்கிற . எனி ம் 
இதில் கவனத்தில் ெகாள்ள 
ே வ ண் டி ய  வி ஷ ய ம்
ராஸ்ேடட் வீக்கம் ற்

ேநாய் அல்ல.

  இ குறித்   பாரதிராஜா 
ம த் வமைனயின் சி
நீரக ம த் வர் எம். ஜி.ராஜ
மாணிக்கம் கூ ைகயில் 
“வீக்கமைடந்த ராஸ்ேட
ட்டான  ஆண்களின் சி நீர் 
கழித்தைல ேநரடியாகப் 
பாதிக்கும் .  வீக்கத்தின் 
காரணமாக சி நீர்ைபயில் 
அ த்தம் அதிகரித்  அதிக 
எரிச்சைல உண்டாக்கும். 
ேம ம் சி நீர் கழிக்க 
ேவண்டிய உத்ேவகத்ைத 
அதிகரிக்கும். கூ தலாக 
சி நீர்ைபயால் தானாகேவ 
அ ை த  ெ வ ளி ே ய ற் ற 

டியா   என்பதால் சி நீர் 
கழித்த டேன மீண் ம் 
சி நீர் கழிக்க ேவண் ம் 
என்ற எண்ணம் ஏற்ப ம். 
இ  அதிகபட்சமாக 70 வய
திற்கு ேமற்பட்டவர்கள் மத்தி
யில் காணப்ப ம்.

வய  அதிக ரி க் க 
அதிகரிக்க ராஸ்ேடட்டிக் 
ெதாடர்பான உபாைதக ம் 
அதிகரிக்கும். ஆண்களின் 
உடல் ஆேராக்கியம் சீர்ெக
வதற்கு இ  ஒ  க்கிய 
காரணமாகத் திகழ்கிற . 

இர  ேவைளகளில் நன்கு 
ங்க ேவண்டிய  என்ப  

மிக ம் க்கியமாகும் 
என் ம் அவர்கூறினார்.

அப்பல்ேலா  ம த் வ
மைனயின் சி நீரக ம த்
வர் பி பி. சிவராமன் கூ ைக
யில் ,  “வீக்கமைடந்த 
ராஸ்ேடட் பல ஆண்க
க்கு வயதாக வயதாக

ஏற்ப ம் ஒ  வழக்கமான
வி ஷ ய ே ம  ஆ கு ம் . 
இ குறித்  அச்சமைட
யத்ேதைவயில்ைல.  ஏென
னில் வயதாக வயதாக 
அச்சுரப்பியின் வளர்ச்சி 
நின்  விடா . ஆண்க க்கு 
வயதாகும்  காலத்தில் 
அவர்கள் அவ்வப்ேபா  
ற் ேநாய் ேசாதைன

கைளச் ெசய்  ெகாள்ள 
ேவண் ம். சி நீைர ெவளி
ேயற் வதில்  பிரச்சைன 
இ ந்தால் அ குறித்  
ம த் வரிடம் கலந்தா
ேலாசித்  அவற் க்கான 
காரணங்கைள கண்டறி
வ  நல்ல . ைறயாகச்
சிகிச்ைச ேமற்ெகாள்ள
ப்படாத நிைலயில்,  சி நீர் 
பாைதயில் அைடப்  ஏற்பட 
வாய்ப்  உண்  என்றார். 

டிடிவி தினகரைன அதி கவில் ேசர்க்க மாட்ேடாம்: ெஜயக்குமார்
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டிடிவி தினகரைன அதி கவில் 
ேசர்த் க்ெகாள்வ  நடக்காத 
காரியம் என, மீன்வளத் ைற 
அைமச்சர் ெஜயக்குமார் ெதரிவித்
ள்ளார்.

ை ண  த ல் வ ர் 
ஓ.பன்னீர்ெசல்வம் தன்ைனச் சந்தித்த
தாக அம்மா மக்கள் ன்ேனற்றக் 
கழக ைண ெபா ச் ெசயலாளர் 
டிடிவி தினகரன் கூறினார். இைத
ய த் , தினகரன் சதி ெசய்வதாக 

அதி க அைமச்சர்கள் பல ம் 
குற்றம் சாட்டினர்.

இந்நிைலயில், ெவள்ளிக்கிழைம 
நை டெ ப ற் ற  ெ சய்திய ாள ர் 
சந்திப்பில், தினகரன் கூறியதன்படி, 
தான் ஜூைல 12 , 2018இல் 
அவைரப் ெபா வான நண்பர் 
வீட்டில் சந்தித்ததாக ைண 

தல்வர் ஓ .பன்னீர்ெசல்வம் 
ஒப் க்ெகாண்டார். டிடிவி தினகரன்
தி ந்தியதாகக் க தி சந்தித்த
தாக ம் ெதரிவித்தார்.இந்நிைல
யில், அதி கவில் தினகரைன 

எக்காரணம் ெகாண் ம் ேசர்க்க 
மாட்ேடாம் என, மீன்வளத் ைற
அைமச்சர் ெஜயக்குமார் திட்டவட்ட
மாக ெதரிவித் ள்ளார்.

ெசன்ைன விமான நிைலயத்தில் 
ெசய்தியாளர்கைளச் சந்தித்த 
அைமச்சர் ெஜயக்குமார், “அதி க
வில் இைணய ேவண் ம் என்ற 
நிைலப்பாட்ைட டிடிவி தினகரன் 
எ க் கல ாம் .  ஏெனன்ற ால் , 
அவ க்கு ேவ  வழியில்ைல. 
வாய்ப் க ம் கிைடயா . நாம் 
ஒ வர், நமக்கு ஒ வர் என்ற 

நிைலயிேலேய அம்மா மக்கள் 
ன்ேனற்றக் கழகம் உள்ள .

அதன ா ல் ,  அதி கவில் 
இைணயலாம் என டிடிவி தினகரன் 
நிைனக்கலாம். ஆனால், எங்கைளப் 
ெபா த்தவைர அப்படிப்பட்ட 
எண்ணம் கிைடயா .  அவர் 
நிைனத்தா ம், அவைர நாங்கள் 
கட்சியில் ேசர்க்கமாட்ேடாம். அ  
நடக்காத ஒன் , எ தி ைவத் க் 
ெகாள் ங்கள்” என அைமச்சர் 
ெஜயக்குமார் ெதரிவித்தார்.



அம்ேபத்கர் 
இ ந்தி ந்தால்
பிரம்பால் அடிப்பார்
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அம்ேபத்க க்கும் , 
சத்ரபதி சிவாஜிக்கும் 
சிைல ைவப்பதற்காக 
மாநிலத்ைதேய அடகு 
ைவப்பதாக, மகாராஷ்டிர 
மாநில பாஜக தல்வர் 
ேதேவந்திர பட்னாவிஸ் 
கூறியி ந்தார். இதற்கு
சிவேசனா கண்டனம் ெதரி
வித் ள்ள . அரசியல் 
ெவற்றிக்காக விளம்பரம் 
ெசய் ம்  பணத்ைத 
ைவத்  சிைலகள் 
அைமப்பைத யார் த த்
த ? என் ம், அம்ேபத்கர்
உயி டன் இ ந்  இ ந்
தால், பாஜக- க்கு எதி
ராக பிரம்ைப ைகயில் 
எ த்  இ ப்பார் என் ம்
அக்கட்சி கூறி ள்ள .

3-வ  கண்:
சந்திரேசகர ராவ்
மிரட்டல்!

ைஹதராபாத், அக்.6-

ெத ங்கானா மாநி
லத்தில் ேதர்தல் பிரச்சாரம்
சூ பிடித்  வ ம் நிைல
யில், ஆந்திர தல்வர் 
சந்திரபா  நா  மீ , 
ெத ங்கானா தல்வர் 
சந்திரேசகர ராவ் பாய்ந் ள்
ளார். நான் சிவெப மான் 
மாதிரி; ன்றாவ  கண்
ைணத் திறந்தால், சந்திர
பா  நா  சாம்பலாகி 
வி வார்; அவர  தைல
விதி அேதா  டிந்  
வி ம் என்  மிரட்டல் 
வி த் ள்ளார்.

விைடத்தாளில்
மத அைடயாளம்
இ க்கக் 
கூடா !

ெபங்க , அக்.6-

மாணவர்கள் தங்க
ளின் ேதர்  விைடத்தாள்
களில் மத அைடயாளம்
ச ா ர் ந் த  கு றி யீ
கைளேயா, வார்த்ைத
கைளேய ா  எ த க் 
கூடா  என்  கர்நாட
கத்தி ள்ள ராஜீவ் காந்தி
சுகாதாரப் பல்கைலக்கழ
கம் அறி த்தி ள்ள . 
மீறி, மதக்குறிகேளா, 
கட ள் ெபயர்கேளா 
இ ந்தால், அந்த விைடத் 
தாள்கள் கவனத்தில் 
ெகாள்ளப்படா  என் ம் 
எச்சரித் ள்ள .

மகாராஷ்டிர
பாஜக எம்எல்ஏ
ராஜினாமா
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ரேபல் ஒப்பந்தத்தில் 
பாஜக ரிந் ள்ள பல
ஆயிரம் ேகாடி ஊழைல
எதிர்த் , மகாராஷ்டி
ரத்ைதச் ேசர்ந்த ஆஷிஷ் 
ேதஷ் க் என்ற பாஜக 
எம்எல்ஏ, தன  பதவி
ைய ராஜினாமா ெசய் ள் 
ளார். விதர்பா பகுதிக்கு 
உட்பட்ட கடால் ெதாகுதி 
எம்எல்ஏ-வான இவர், 
பிரதமர் ேமாடியின் ேமக் 
இன் இந்தியா, ஸ்கில் 
இந்தியா உள்ளிட்ட திட்
டங்கள் ேதால்வி அைட
ந்  விட்டதாக ம் சாடி
ள்ளார்.

பீகார் மாநிலத்தில் அரங்ேகறிய ெகா ரம்பீகார் மாநிலத்தில் அரங்ேகறிய ெகா ரம்சாதி கடந்  காதலித்த இளம்ெபண்ைணசாதி கடந்  காதலித்த இளம்ெபண்ைணகிராமேம ேசர்ந்  தாக்கிய ெகா ரம்!கிராமேம ேசர்ந்  தாக்கிய ெகா ரம்!

07-10-2018 ேதசம்6 மை
ர

ஆதரைவத் தி ம்பப் ெப ேவாம் என கூட்டணி கட்சி அறிவிப்ஆதரைவத் தி ம்பப் ெப ேவாம் என கூட்டணி கட்சி அறிவிப்
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உ தியளித்தபடி சுரங்கங்கைளத் திறக்கா
விட்டால், ேகாவா மாநில அரசுக்கு ெகா த்
வ ம் ஆதரைவத் தி ம்பப் ெப ேவாம் என் ,
அங்குள்ள ேகாவா பார்வர்  கட்சி அறிவித் 
ள்ள .

இ  பாஜக-வினைரக் கலக்கத்தில் ஆழ்த்தி
ள்ள .

கடந்த 2017  ஆம் ஆண்  ேகாவா சட்டப்ேபரைவத் 
ேதர்தல் நைடப்ெபற்ற நிைலயில், ெமாத்த ள்ள 
40 ெதாகுதிகளில் காங்கிரஸ் 17 ெதாகுதிகளி ம், 
பாஜக 13 ெதாகுதிகளி ம் ெவற்றி ெபற்றன. மகா
ராஷ்டிரவாதி ேகாமந்தக் கட்சி 3, ேகாவா பார்வர்
கட்சி 3, சுேயச்ைசகள் 3, ேதசியவாத காங்கிரஸ் 
1 என இடங்கைளக் ைகப்பற்றின.

ெப ம்பான்ைமக்கு 21 எம்எல்ஏ-க்களின் 
ஆதர  ேதைவ என்ற நிைலயில், குதிைர ேபரத்தில்
ஈ பட்ட பாஜக, ேகாவா பார்வர்  கட்சி, ேகாமந்தக்
கட்சி மற் ம் சுேயச்ைசகள் ஆதர டன் ஆட்சிையப்
பிடித்த . மேனாகர் பாரிக்கர் தல்வரானார். 

கடந்த ஒன்றைர ஆண் காலத்தில், கூட்டணி 
கட்சிக க்குள் ஏற்ப ம் ட்டல் ேமாதல்கைள 
சரிக்கட்டி ஒ வழியாக பாரிக்கர் ஆட்சியில் 
ெதாடர்ந்  வ கிறார். 

இந்நிைலயில், ேகாவாவி ள்ள சுரங்கங் 
கைள மீண் ம் திறக்கும் விஷயத்தில், க்கியக்
கூட்டணிக் கட்சியான ேகாவா பார்வர்  கட்சி, பாஜக
க்கு மீண் ம் குைடச்சல் ெகா க்க ஆரம்பித் ள் 

ள . ேகாவாவில் டப்பட்ட 88 சுரங்கங்கைள ம் 
உடனடியாகத் திறக்காவிட்டால், அரசுக்கு 
அளித் வ ம் ஆதரைவத் தி ம்பப் ெப ேவாம் 
என அறிவித் ள்ள .

ேகாவா மாநிலத்தில் கடந்த 2014-15-ஆம் 
ஆண்டில் 88 சுரங்கங்களின் உரிமங்கள் ப் 
பிக்கப்பட்டன. பாஜக-ைவச் ேசர்ந்த லட்சுமிகாந்த் 

பார்ேசகர் தல்வராக இ ந்தேபா , இந்த 
உரிமங்கள் ப்பிக்கப்பட்டன. 

ஆனால், இதில் 1 ேகாடிேய 44 லட்சம் பாய் 

ஊழல் நைடெபற்றதாக குற்றச்சாட் க்கள் 
எ ந்தன. இவ்விவகாரம் ேகாவா மாநில ேலாக் 
ஆ க்தா அைமப் க்கும் எ த் ச் ெசல்லப்

பட்ட . காைர விசாரித்த ேலாக் ஆ க்தா, ைற
ேக  நடந்ததாக கூறப்ப ம் 88 சுரங்கங்கைள ம் 
திறக்கக் கூடா  என்  உத்தர  பிறப்பித்த . 
இதனால் அைனத்  சுரங்கங்க ம் டப்பட்டன.

“சுரங்க ஒ க்கீட்ைடப் ெபா த்தவைர, அதைன
ெசய்த  தனக்கு ன்பி ந்த மேனாகர் பாரிக்கர்
அரசுதான்; என  ஆட்சியில் உரிமம் ப்பிக்கப் 
பட்ட  மட் ேம நடந்த ; இதற்கு நான் எப்படி
ெபா ப்பாேவன்?” என்  லட்சுமிகாந்த் பார்ேசகர் 
தற்ேபா  வைர ேகள்வி எ ப்பி வ கிறார். 
இவ ம் பாஜக-காரர்தான்.

இதனிைடேயதான், 2017 ேதர்தலில் குதிைர
ேபரங்கைள நடத்தி, இரண்டாவ  ைறயாக 
மேனாகர் பாரிக்கர் தல்வரானார். ஆட்சிக்கு 
வ ம்ேபா , சுரங்கங்கைள திறப்ேபன் என்
கூட்டணி கட்சிகளிடம் அவர் உ தியளித்தி ந்தார். 
இதைன நிைன ப த்தி சுரங்கங்கைள திறக்கு
மா  கூட்டணி கட்சிகள் கூறின. ஆனால், பாரிக்கர்
அதற்கான நடவடிக்ைககைள எ க்கவில்ைல.

ஆனால், சுரங்கப் பிரச்சைன தற்ேபா  விஸ்வ
பம் எ க்கத் வங்கி ள்ள . 88 சுரங்கங்களில் 

பணியாற்றிய சுமார் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான 
ெதாழிலாளர்கள் ேபாராட்டங்கைள நடத்தத் 
வங்கி ள்ளனர். இதில் பாஜக கூட்டணி கட்சி

யான ேகாவா பார்வர்  கட்சி ம் பங்ேகற்  வ கிற .

இந்நிைலயில்தான் , டப்பட்டி க்கும் 
சுரங்கங்கைள மீண் ம் திறக்க ேவண் ம்: இல்லா
விட்டால் பாஜக கூட்டணி அரைச விட்  ெவளிேயற
ேவண்டியதி க்கும் என்  ேகாவா பார்வர்ட் 
கட்சியின் ைணத்தைலவர் சந்ேதாஷ் குமார் 
சாவந்த் எச்சரிக்ைக வி த் ள்ளார். 

உடல்நலக் குைறவால் பாரிக்கர் ம த் வ
மைனயில் அ மதிக்கப்பட்டி க்கும் நிைலயில், 
ேகாவா பார்வர்ட் கட்சி வி த் ள்ள மிரட்டல் ேகாவா
மாநில பாஜக-வின க்கு கலக்கத்ைத ஏற்ப த்தி
ள்ள .
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ஜம்  - காஷ்மீர் மாநில ஆ
நர் சத்யபால் மாலிக், ரிைலயன்ஸ்
நி வனத்திற்கு ஆதரவாக 
ெசயல்ப வதாக அம்மாநில அரசு
ஊழியர்கள் குற்றம் சாட்டி ள்ள
னர்.

காஷ்மீர் மாநிலத்தில், ெமக
பா தைலைமயிலான ஆட்சி

ையக் கவிழ்த்த பாஜக, அங்கு
ஆ நர் ஆட்சிைய அமல்ப த்தி
ள்ள . ஆர்எஸ்எஸ் அைமப் 

ைபச் ேசர்ந்த சத்யபால் மாலிக் 
ஆ நராக இ ந்  வ கிறார். 
மக்களால் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட 
அரசு இல்லாததால், ஆ நேர 
நிர்வாகத்ைத நடத்தி வ கிறார்.

இந்நிைலயில், ரிைலயன்ஸ் 
நி வனத்திற்கு சாதகமாக , 
காஷ்மீர் அரசு ஊழியர்கள், ஓய்

தியர்கள் மற் ம் ெபா த் ைற 
ஊழியர்கள் என சுமார் 4 லட்சம்
ேப க்கு கட்டாய ம த் வக் 
காப்பீட் த் திட்டத்ைத அமல் 
ப த்த ஆ நர் யற்சிப்பதாக 
கார் எ ந் ள்ள .

அனில் அம்பானியின் ‘ரிைல
யன்ஸ் ேகபிடல்’ நி வனமான , 
தற்ேபா  இன்சூரன்ஸ், மி ச்சு
வல் பண்ட், ேராக்கிங், மற் ம்
ேராக்கிங் அல்லாத நிதி அளிப்

களில் ஈ பட்  வ கிற . இதில்,
ரிைலயன்ஸ் ெஜனரல் இன்சூ
ரன்ஸ் திட்டத்தின் கீழ், காஷ்மீரி
ள்ள 8 ஆயிரத்  777 அரசு ஊழி

யர்கள் மற் ம் 33 ஆயிரத்  
339 ஓய் தியதாரர்கள் கட்டாய 
ம த் வக் காப்பீ  ெசய்  
ெகாள்ள ேவண் ம் என்  உத்தர
விடப்பட்  இ ப்பதாக கூறப்ப
கிற .

அம்பானிக்கு வால்பிடிக்கும், 
ஆ நர் சத்யபால் மாலிக்-கின் 
இந்த ெசய க்கு காஷ்மீர் அரசு 
ஊழியர்கள் மத்தியில் க ம் 
எதிர்ப்  கிளம்பி ள்ள .
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அெமரிக்க டால க்கு நிகரான
இந்திய பாயின் மதிப்  வர
லாற்றில் ன்ெனப்ேபா ம் இல் 
லாத அளவிற்கு வீழ்ச்சிைய சந் 
தித்  வ கிற . தற்ேபா , அெம
ரிக்க டால க்கு நிகரான இந்திய 

பாயின் மதிப்  74 பாய் 
23 காசுகள் என்ற ேமாசமான 
நிைலக்கு இறங்கி ள்ள .

கடந்த ஒ  மாதத்திற்கு ன் ,
டால க்கு நிகரான இந்திய பாய் 
மதிப்  தன் ைறயாக 70 
பாய் ஆன . ெசப்டம்பர் 5-ஆம்

ேததி வாக்கில் 72 பாய்க்கு 
இறங்கி, ம நாள் 72 பாய் 10 
காசுகளான . ெசப்டம்பர் 9-ஆம் 
ேததி 72 பாய் 33 காசுகளான .

இ தியாக, அக்ேடாபர் 3-ஆம்
ேததி, 73 பாய் 34 காசுக க்கு 

ெசன்ற பாய் மதிப் , அக்ேடாபர்
5-ஆம் ேததி 74 பாையத் தாண்டி
ள்ள .

ஒேர மாதத்தில் 4 பாய் 
சரிைவ, இந்திய பாய் சந்தித் ள் 
ள . ஒட் ெமாத்தமாக கடந்த 
ஜனவரி மாதத்திலி ந்  17 சத
விகித சரிைவ பாய் மதிப்  
அைடந் ள்ள .

இந்நிைலயில் பாய் மதிப்  
பற்றி ேபட்டி அளித் ள்ள ரிசர்வ்
வங்கி ஆ நர் உர்ஜித் பேடல்,
“ேவ  சில வள ம் நா கைள 
ஒப்பிட் ப் பார்க்கும்ேபா , 
இந்திய பாய் மதிப்  இன் ம்
அவ்வள  ஒன் ம் ேமாசமாக
வில்ைல; சிறப்பாகேவ இ க்கி
ற ” என்  ெதரிவித் ள்ளார்.

ஆட்டம் கா ம்ஆட்டம் கா ம்
ேகாவா மாநில ேகாவா மாநில 
பாஜக ஆட்சி!பாஜக ஆட்சி!

அரசு ஊழியர்கள் பணத்ைதப் பறித்
அம்பானிக்குத் த ம் காஷ்மீர் ஆ நர்!பாதாளத்திற்குள் பாய்ந்த பாய்;பாதாளத்திற்குள் பாய்ந்த பாய்;

பத்திரமாக உள்ளதாம்!பத்திரமாக உள்ளதாம்!
ரிசர்வ் வங்கி ஆ நர் ெசால்கிறார்
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பீகார் மாநிலம், நவடா மாவட்டத்
திற்கு உட்பட்ட  ராஜூலி. இந்த
கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ  இளம்
ெபண், பக்கத் க் கிராமத்ைதச் 
ேசர்ந்த இைளஞர் ஒ வைர காத
லித்  வந் ள்ளார். அந்த இைளஞர் 
மாற்  சாதிையச் ேசர்ந்தவர் என்
கூறப்ப கிற . இதனால், சம் 
மந்தப்பட்ட இளம்ெபண்ைண அவ
ர  ெபற்ேறார் க ைமயாக கண்டித்
த டன், வீட்டிேலேய சிைறைவத் 
ள்ளனர்.

ஆனால், கடந்த ெசப்டம்பர் 
30-ஆம் ேததி வீட்டிலி ந்  தப்பிய
அந்தப் ெபண், தான் வி ம்பியபடி, 
தன  மனத் க்குப் பிடித்த இைள
ஞைரேய தி மணம் ெசய்  ெகாண்
ள்ளார்.

ஆனால், அவர் காதல் கணவ
டன் தங்கியி க்கும் இடத்ைதக் 
கண் பிடித்த ெபண்ணின் கு ம்பத்
தினர், அங்கு ெசன்  வ க்கட்டாய

மாக அந்தப் ெபண்ைண இ த்  
வந் , ராஜூலி கிராமத்தின் கட்டப் 
பஞ்சாயத்  ேபர்வழிகளிடம் நி த்தி
ள்ளனர். 

அந்த கட்டப்பஞ்சாயத் க் 
கும்பல், ஊைரவிட்  ஓடியதற்காக 
இளம்ெபண்ைண மரத்தில் கட்டி 

ைவத்  அடிக்குமா  உத்தர  
ேபாட் ள்ளனர். இைதய த் , 
சுமார் 5 மணி ேநரம், அந்தப்
ெபண்ைண மரத்தில் கட்டிைவத்  
ஊேர ேசர்ந்  ெகா ரமாகத் தாக்கி
ள்ளனர். ெபண்ணின் தந்ைத 
தலில் அடிக்க, அ த்ததாக ஊர்

மக்கள் ஒவ்ெவா வராக வந்

அந்தப் ெபண்ைணத் தாக்கி ள்ள
னர். 

வலி தாளாமல், அந்தப் ெபண் 
கதறித் டித் ம், அடிப்பைத அவர்
கள் நி த்தவில்ைல என்  கூறப்ப
கிற . எனி ம் இந்த அராஜகம் 
ெவளி லகுக்கு உடனடியாக 
ெதரியவில்ைல. 

ஆனால், அங்கி ந்த ஒ வர் 
இளம்ெபண் தாக்கப்பட்டைத வீடிேயா
எ த்  ச க வைலதளங்களில் பதி
விட்டைதத் ெதாடர்ந் , இச்சம்பவம்
தற்ேபா  பரபரப்ைப ஏற்ப த்தி
ள்ள . 

இந்நிைலயி ம், காதல் தி
மணம் ெசய்த என  மகைள, 
பஞ்சாயத்தார் தாக்கிய  சரிதான் 
என்  சம்மந்தப்பட்ட ெபண்ணின் 
தந்ைதேய பகிரங்கமாக கூறி ள் 
ளார். ம றத்தில், இச்சம்பவம் 
குறித்  தங்க க்கு எந்த கா ம்
வரவில்ைல என ராஜூலி காவல் 
ைறயினர் ெதரிவித் ள்ளனர்.

ேமாடி உ வத்தில் இ ப்பதால்
பாஜகவினர் தாக்குகின்றனர்!

சஹரான் ர், 
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பிரதமர் நேரந் 
திர ேமாடிையப் 
ேபான்ற உ வ

ம் க அைமப் 
ம் உைடயவர் 

அபிநந்தன் பதக். 
உ த் த ர ப் பி ர
ேதசத்தின் சஹ
ரான் ைரச் ேசர்ந்தவர். நம் ரில் கைலஞர், எம்ஜிஆர் உ
வத்தில் ெசன்  வாக்குேசகரிப்பைதப் ேபால, இவர், ேதர்தல்
காலங்களில் பாஜக- க்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் ெசய்
வ பவர். கடந்த மார்ச் மாதம் ேகாரக் ர் இைடத்ேதர்த
லி ம், ேமாடி ேதாற்றத்தில் வீ  வீடாகச் ெசன்  பாஜக-
க்கு பிரச்சாரம் ெசய்தார்.

இந்நிைலயில்தான், பிரதமர் நேரந்திர ேமாடியின் 
ேதாற்றத்தில் இ ப்பதற்காக, பாஜக-வினேர தன்ைனத் தாக்கு
வதாக கார் கூறி ள்ளார். பல ைற தன்ைன இவ்வா  
பாஜகவினர் அடித்  உைதத்தி ப்பதாக கூ ம் அவர், ேமாடி
யின் சிந்தைனக்கும் ேபச்சுக்கும் ரணாக பாஜக-வினர் 
ெசயல்ப கின்றனர் என்  ேபட்டி அளித் ள்ளார்.

ேம ம், “இதன்காரணமாக 2019 நாரா மன்றத் ேதர்த
லின்ேபா  பாஜக-ைவ எதிர்த் , காங்கிரசுக்கு ஆதரவாக பிரச்
சாரம் ெசய்யப் ேபாகிேறன்” என் ம் அவர் கூறி ள்ளார்.

அகமதாபாத், அக். 6 -

ஜப்பான் நாட்டில், ல்லட் ரயிலில் 
2 மணிேநரம் பயணிப்பதற்கு . 15 
ஆயிரம் கட்டணம் ெச த்தியதாக குஜ
ராத் ைண தல்வர் நிதின் பேடல் கூறி
ள்ளார்.

குஜராத் மாநிலத்தின் அகமதாபாத், 
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் ம்ைப நக
ரங்க க்கு இைடேய 700 கி.மீ. 

ரத்திற்கு ல்லட் ரயில் திட்டத்ைத 
ெசயல்ப த் வதற்கு, பிரதமர் ேமாடி 
கடந்த 2017 ெசப்டம்பரில் அடிக்கல்
நாட்டினார். இந்த திட்டம் நிைறேவறி
னால், சுமார் 2 மணி ேநரத்தில் அகமதா
பாத்தில் இ ந்  ம்ைப ெசன் விட
லாம் என்  அப்ேபா  அவர் கூறி
னார்.

இந்நிைலயில், ல்லட் ரயில் இயக்
கம் பற்றி அறிந்  ெகாள்வதற்காக, 

வல் நர் கு  ஒன்  இந்தியாவிலி
ந்  ஜப்பான் ெசன்  வந் ள்ள . 

குஜராத் ைண தல்வர் நிதின் பேட
ம் இந்த கு டன் ெசன்  வந் ள் 

ளார்.

இந்நிைலயில், தன  பயணம் 
பற்றி ம், ஜப்பான் நாட்டின் ல்லட்
ரயில் திட்ட ெசயல்பா கள் குறித் ம்
ெசய்தியாளர்க க்குப் ேபட்டி அளித் 
ள்ள நிதின் பேடல், ஜப்பானில் 2 

மணி ேநர ல்லட் ரயில் பயணத்திற்கு 
. 15 ஆயிரம் ெகா த்  பயணச்சீட்  

வாங்கியதாக ம், அங்கு ல்லட் ரயில்
கட்டணம் மலிவானதாக இல்ைல என் 
ம் லம்பி ள்ளார். 

எனி ம் ம்ைப - அகமதாபாத் 
ல்லட் ரயில் திட்டப் பணிகள் திட்டமிட்ட

படி நடக்கும் என் ம் ெதரிவித் ள்ளார்.

ல்லட் ரயில் திட்டத்திற்கு, குஜராத்,
மகாராஷ்டிரா விவசாயிகள் ெதரிவித்  
வ ம் க ம் எதிர்ப்  காரணமாக, தற்ேபா
ைதக்கு இத்திட்டத்திலி ந்  ஜப்பான் 
அரசு பின்வாங்கி இ க்கிற  என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க .

ல்லட் ரயில் கட்டணம் மலிவானதல்ல
2 மணி ேநரத்திற்கு . 15 ஆயிரம் ெகா த்ேதன்!

குஜராத் ைண தல்வர் லம்பல்
தில்லி, அக். 6 -

பிரதமர் ஆவ  இரண்டாம்பட்சம்தான்; 
என் ைடய தல் ேவைல பாஜக-ைவ 
ஆட்சியிலி ந்  அகற் வேத..! என்  
காங்கிரஸ் தைலவர் ராகுல் காந்தி 
கூறி ள்ளார். இ ெதாடர்பாக அவர் 
ேம ம் கூறியி ப்பதாவ :

2019 மக்களைவத் ேதர்தலில் 
ெவற்றிெபற்  யார் பிரதமர் ஆவ  
என்ற ேகள்விையப் ெபா த்தவைர 
அ  இரண்டாம்பட்சமான ஒன் தான். 
பாஜக-ைவத் ேதாற்கடிப்ப தான் தல் 
பணி. அைனவ ம் ஒ ங்கிைணந்  
பாஜக-ைவ ேதாற்கடிப்ேபாம் 
என் தான் கூட்டணி கட்சிக ட ம் 
ேபசியி க்கிேறாம். அேதேநரம் 
கூட்டணி கட்சிகள் வி ம்பினால் 
நிச்சயம் பிரதமர் ஆேவன்.

நான் ேகாயில்க க்கும், 
கு த்வாராக்க க்கும், 

தர்ஹாக்க க்கும் ெசன்  
ெகாண்டி க்கிேறன். இ  பாஜக-
க்குப் பிடிக்கவில்ைல. அவர்கைள 

இ  ஆத்திரப்ப த் கிற . ஏேதா 
தாங்கள் மட் ம்தான் ேகாயில்க க்குச் 
ெசல்பவர்கள் என்  பாஜக-வினர் 
நிைனத் க் ெகாண்டி க்கின்றனர். 
இன்  120 ேகாடி மக்கள் மீ , 

ச்சுத்திண ம் ஒற்ைறக் க த்தியல் 
திணிக்கப்ப கிற . 

தைலைமப் பண்  என்ப  
ஒ  பரிணாமம். அ  சீராக 
மாறிக்ெகாண்டி க்கும் ஒ  பண்பாகும். 
நான் மக்களிடம் ெசல்ேவன். அவர்கள் 
ெசால்வைதக் கா ெகா த் க் 
ேகட்ேபன். அவர்கைளப் ரிந்  
ெகாள்ள யற்சிப்ேபன். ஆனால், 
இன்ைறய பிரதமர்தான் மக்கைள 
ரிந்  ெகாள்ளாமல் இ க்கிறார்.

இவ்வா  ராகுல் காந்தி ேபசி ள்ளார்.

காங்கிரஸ் தைலவர் ராகுல் காந்தி அதிரடி
பாஜகைவ வீழ்த் வேத தல் ேவைல!

சுரங்கத் ெதாழிலாளர் உண்ணாவிரதம்சுரங்கத் ெதாழிலாளர் உண்ணாவிரதம்
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80 விைசப்படகுகள் 
கைர தி ம்பவில்ைல

நாகர்ேகாவில், அக்.6-

ஆழ்கடல் பகுதிக்கு மீன் பிடிக்க ெசன்ற 80 விைசப்படகு
கள் (700 ேபர்) இன் ம் கைர தி ம்ப ேவண் ம் என குமரி
மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசாந்த் வடேநேர ெதரிவித்தார். 

யைல எதிர்ெகாள்ள எ க்கப்பட்ட ன்ெனச்சரிக்ைக 
குறித் , நாகர்ேகாவிலில் ெசய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறிய
தாவ , ஆழ்கடலில் மீன் பிடிக்க ெசன்ற குமரி மாவட்டத்ைத
ேசர்ந்த 646 விைசப்படகுகளில் 566 படகுக க்கு யல் 
எச்சரிக்ைக தகவல் கிைடக்கப்ெபற் , இ வைர 430 படகுகள்
கைர தி ம்பி ள்ளன. ஆனால், இன் ம் 80 விைசப்
படகுக க்கு யல் எச்சரிக்ைக தகவல் கிைடக்கப்ெபற்றதா 
என்பைத அவர்கள் இ வைர ெதரியப்ப த்தவில்ைல. 
இந்த படகுகளில் சுமார் 700 மீனவர்கள் உள்ளனர்.

இரண்  மீனவ கிராமங்கைள தவிர, மற்ற கிராமங்களில்
ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்க ெசன்ற மீனவர்கள் பற்றிய 
கணக்ெக க்கும் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . ன்ெனச்ச
ரிக்ைகயாக, குமரி மாவட்டத்தில் 85 நிவாரண காம்கள் 
அைமக்கப்பட் ள்ளன. இ  குறித்  760 கிராமங்க க்கு 
தகவல் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . 

இரண்  ேதசிய ேபரிடர் மீட்  கு , குமரி மாவட்டத் க்கு
வ ைக தர ள்ள . மாவட்டத்தில் அைனத்  அைணகளின்
நீர்மட்டத்ைத  ெதாடர்ந்  கண்காணித்  வ
கிேறாம். யைல எதிர்ெகாள்ள மாவட்ட நிர்வாகம் 
தயாராக உள்ள  என அவர் ெதரிவித்தார்.

நாகர்ேகாவில், அக்.6-

மைலவாழ் மக்க க்கு ேகரளா
வில் வழங்குவ  ேபால் 5 1/2 லட்சம்
பாயில் தரமான வீ கள் அைமக்க

நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம் 
என மைலவாழ் மக்களின் குமரி
மாவட்ட மாநாட்டில் தமிழக அரசு
க்கு ேகாரக்ைக வி க்கப்பட் ள்
ள .

தமிழ்நா  மைலவாழ் மக்கள் 
சங்கத்தின் குமரி மாவட்ட நான்கா
வ  மாவட்ட மாநா  சனிக்கிழைம
யன்  குலேசகரத்தில் நைட
ெபற்ற . மாநாட்டிற்கு, மாவட்டத் 
தைலவர் எஸ்.ஆர்.ேசகர் தைலைம 
வகித்தார். வரேவற் க்கு  ெசய
லாளர் பி .விஸ்வம்பரன் வர
ேவற்றார். சங்கத்தின் மாநிலத் தைல
வர் டில்லி பா   வக்க ைர

யாற்றினார். மாவட்ட ெசயலாளர் 
வி.ெரகு அறிக்ைக சமர்ப்பித்தார். 
ஆதிவாசி அதிகார் ராஷ்டிரியமஞ்ச் 
மத்தியக்கு  உ ப்பினர் இ.ஏ.
சங்கரன், மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் 
கட்சி மாவட்டச் ெசயலாளர் ஆர்.
ெசல்லசுவாமி, தமிழ்நா  தீண்
டாைம ஒழிப்  ன்னணி மாவட்டச் 
ெசயலாளர் எஸ்.சி.ஸ்டாலின் தாஸ், 
தமிழ்நா  விவசாயிகள் சங்க

மாவட்டச் ெசயலாளர் ஆர்.ரவி, 
சிஐடி  மாவட்டச் ெசயலாளர் 
ேக.தங்கேமாகன், வரேவற் க்கு  
தைலவர்  பி.நடராஜன், ெபா ளா
ளர் ேக.ெசல்வராஜ்  ஆகிேயார் 
ேபசினர். 

மாவட்டத் தைலவராக எஸ்.
ஆர்.ேசகர், ெசயலாளராக வி.ெரகு,
ெபா ளாளராக கி ஷ்ண குமாரி
உட்பட 21 ேபர் ெகாண்ட மாவட்டக்
கு  ேதர்  ெசய்யப்பட்ட . 

குமரி மாவட்டத்தில் வன உரிைம
கள் சட்டம் 2006 ன் படி கிராமங்கள் 
வாரியாக அைமக்கப்பட்ட கிராம 
சைபகைள அங்கீகரித்  அைனத்
பகுதி மக்க க்கும்,  நிலங்க க்கு 
பட்டா வழங்க ேவண் ம், மைல
வாழ் மக்க க்கு ேகரளாவில் 
வழங்குவ  ேபால் 5 1/2 லட்சம் 
பாய் நிதியில் தரமான வீ கள் 

அைமக்க நடவடிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம், பழங்குடி மக்க க்கு 
ஒ க்கப்பட்ட பகுதிகளில் இ க்கும்
பள்ளிகள், அங்கன்வாடி ைமயங்க
ளில் ேவைலவாய்ப்  வழங்க நடவ
டிக்ைக எ க்க ேவண் ம், மைலவாழ்
மக்க க்கு உதவி ெசய்வதாக கூறி 
அரசிடம் பலேகாடி பாய் நிதி
ெபற் க்ெகாண் , மைலவாழ் 
மக்கள் வளர்ச்சிக்கு ெசல  
ெசய்யாமல் ைகயாடல் ெசய்த பல
தன்னார்வ ெதாண்  நி வனங்கள் 
மீ  லஞ்ச ஒழிப்  ைற நடவடிக்ைக
எ க்க ேவண் ம் என்ப  உள்ளிட்ட
பல்ேவ  தீர்மானங்கள் நிைற
ேவற்றப்பட்டன.

ேகரளம்ேபால் அைனவ க்கும் தரமான வீ
மைலவாழ் மக்கள் மாநாட்டில் ேகாரிக்ைக

நாகர்ேகாவில், அக்.6-

சுதந்திர ேபாராட்ட வீர ம், மார்க்சிஸ்ட் 
கம் னிஸ்ட் கட்சியின் குமரிமாவட்ட 
ஸ்தாபக தைலவர்களில் ஒ வ மான 
ேதாழர் ஜி.எஸ்.மணியின் 39 வ  
நிைன  தின ெபா க்கூட்டம் 
மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் கட்சி சார்பில் 
குழித் ைற தபால் நிைலயம் சந்திப்பில் 
நைடப்ெபற்ற . 

ெபா க்கூட்டத்திற்கு, மார்த்தாண்டம் 
வட்டார ெசயலாளர் வி.அனந்தேசகர் 
தைலைம வகித்தார். ேகரள மாநில 
மீன்வளத் ைற அைமச்சர் ெஜ.ெமர்சி 

குட்டியம்மா, சிபிஎம் மாவட்டச் 
ெசயலாளர் ஆர்.ெசல்லசுவாமி, 
மாவட்ட ெசயற்கு  உ ப்பினர் ஏ.வி.
ெபல்லார்மின் ஆகிேயார் ேபசினர். 

இதில் மாநிலகு  உ ப்பினர் ஆர்.
லீமாேறாஸ், மாவட்ட ெசயற்கு  
உ ப்பினர்கள் என். ேகசன், 
ேக.மாதவன், எம்.அண்ணா ைர, எஸ்.
ஆர்.ேசகர், பி.விஜயேமாகனன், எம்.
அகம  உேசன்  உட்பட மாவட்டக்கு  
உ ப்பினர்கள், வட்டார ெசயலாளர்கள், 
நிர்வாகிகள் மற் ம் ெபா மக்கள் 
திரளாக கலந்  ெகாண்டனர்.

ஜி.எஸ்.மணி நிைன தின ெபா க்கூட்டம்
ேகரள அைமச்சர் ெமர்சி குட்டியம்மா பங்ேகற்
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அதிதீவிர மைழக்கு 
வாய்ப் ள்ளதாக  ெவளியி
டப்பட்ட வானிைல ன்ன
றிவிப்ைபத் ெதாடர்ந்  
ெவள்ளப்  ெப க்ைக 
எதிர்ெகாள்ள  இ க்கி 
அைண சனியன்  (அக்.6) 
திறக்கப்பட்ட .

காைல 11 மணிக்கு ெச
ேதாணியில் உள்ள அைண
யின் ஒ  மதகு 50 ெசன்டி
மீட்டர் உயரத் க்கு திறக்
கப்பட்ட ம் ெபரியாைற 
ேநாக்கி தண்ணீர் சீறிப்பாய்
ந்த . விநாடிக்கு 50 ெசன்டி
மீட்டர் தண்ணீர் ெப க்ெக
த்  வ வதால் ெபரி

ய ா ற் றி ன்  க ை ர யி ல் 
வசிப்ேபார் எச்சரிக்ைக டன் 
இ க்குமா  அறி த்தப்
பட் ள்ள . இ க்கி அைண
க்கு நீர் வரத்  அதிகரித்த
ைதத் ெதாடர்ந்ேத மீண் ம் 
அைணைய திறக்க டி
ெசய்யப்பட்ட . அைணக்கு 
நீர் வரத்  அதிகரித்தைதத் 
ெதாடர்ந்  70 ெசன்டி
மீட்டராக ஷட்டர் திறப்  

மாற்றி அைமக்கப்பட்ட .

ே க ர ள  மின் ைற
யின் கட் ப்பாட்டில் உள்ள
இந்த அைணைய திறப்ப
குறித்  மாவட்ட ஆட்சிய
க்கு ெவள்ளியன்  கடிதம் 

அளிக்கப்பட்ட . அைதத் 
ெதாடர்ந்  மாைலயில் 
நடந்த உயர்மட்ட அதிகாரி
கள் கூட்டத்தில் அைணைய
திறக்க டி  ெசய்யப்
பட்ட . 

ல்ைலப்ெபரிய ா  
அைணயி ம் நீர் மட்டம் 132 
அடியாக உயர்ந் ள்ள . 
விநாடிக்கு 3474 கன அடி

தண்ணீர் அைணக்கு வந்
ெகாண்டி க்கிற . 

மைழக்கான வாய்ப்ைபப்
ெபா த்  இ க்கி, பத்த
னம்திட்டா, பாலக்கா , 
மலப் றம், வயநா  மாவட்
டங்களில் ஆரஞ்சு நிற எச்ச
ரிக்ைக வி க்கப்பட் ள்ள .

ன் எச்சரிக்ைகயாக 
ேகரள மின் ைறயின் 5
அைணகள் திறக்கப்பட் ள்
ளன. அதன்படி தி ச்சூர்
மாவட்டத்தில் உள்ள ேஷாள
யார், ெபரிங்ஙல்குத் , பிச்சி,
சி ம் மி னி  அ ை ண க ள் 
திறக்கப்பட் ள்ளன.

  ேகரள தல்வரின் ெவள்ள நிவாரண நிதிக்கு அயர்லாந்  மைலயாளிகள் அைமப்  வசூலித்த 
.3ேகாடிேய 50 லட்சத் க்கான காேசாைலைய அைமப்பின் சார்பில் ேபபி ெபேரப்பாடன் தல்வர் 

பினராயி விஜயனிடம் வழங்கினார்.

இ க்கி அைண திறப் : ெபரியாற்றில் ெவள்ள அபாயம்
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ஆர்எஸ்எஸ்சின் மாணவர் அைமப்பான 
ஏபிவிபியின் ேகாட்ைடயாக விளங்கிய 
விடிஎம் என்எஸ்எஸ் கல் ரியில் எஸ்எப்ஐ 
கிைள அைமக்கப்பட்ட . 

இந்த கல் ரியில் படிக்கும் ற் க்
கும் ேமற்பட்ட மாணவர்கள் உதிய

குளக்கைரயிலி ந்  ஊர்வலமாக கல் ரி
ன்  வந்தனர். அங்கு கிைள தைலவர் 

அஞ்சலி எஸ்எப்ஐ ெகாடிேயற்றினார். 
மாவட்டச் ெசயலாளர் ஷிஜித் ஷிவாஸ், 
மாநிலக்கு  உ ப்பினர்கள் ரியாஸ் 
ஏ.ஆர், ரியாஸ் வகாப், பார்வதி உள்
ளிட்ேடார் ேபசினர்.

த வச்ச ரம் விடிஎம் என்எஸ்எஸ் 
கல் ரியில் எஸ்எப்ஐ

ம ைர, அக்.6-

ப ணி யி ன் ேப ா  உ யி ரி ழ ந் த 
ெதாழிலாளி கு ம்பத்திற்கு நீதி 
ேகட்  ேபாராடியவர்களில் 14 ேபைர 
ம ைர மாநகர் காவல் ைறயினர் 
வ க்கட்டாயமாக ைக  ெசய்  
ம ைர சிைறயிலைடத்தனர். சிைறயில் 
அைடக்கப்பட்டவர்கள் ெவள்ளியன்  
ஜாமீனில் வி விக்கப்பட்டனர்.

ம ைர சிம்மக்கல் மாநகராட்சி 
காலனிையச் ேசர்ந்தவர் பாண்டி. இவர  
மகன் ரேமஷ் (30). இவர் ம ைர 
மாநகராட்சியில் சுகாதாரத் ைறயில் 
டிராக்டர் ஓட் நராக (ஒப்பந்தத் 
ெதாழிலாளி) பணியாற்றி வந்தார் . 
இவர் கடந்த 30-ஆம் ேததி (ெவள்ளி) 
அண்ணாத்ேதாப்  பகுதியில் பணிெசய்  
ெக ாண்டி ந்த ா ர் .  குப்ைபகைள 
கூைடயில் வாங்கி டிராக்டரில் ெகாட் ம் 
ேபா  வாைழ  இைல  வ க்கி 
வாகனத்திலி ந்  கீேழ வி ந்தார். 
இதில் ப காயமைடந்த அவர் ம ைர 
அரசு இராஜாஜி ம த் வமைனயில் 
அ மதிக்கப்பட்  சிகிச்ைச பலனின்றி 
சனிக்கிழைம உயிரிழந்தார். 

உயிரிழந்த ரேமஷின் மைனவிக்கு 
மாநகராட்சியில் ேவைல வழங்க ேவண் ம்.
கு ம்பத்திற்கு .10 லட்சம் நிவாரணம் 
வழங்க ேவண் ெமன வலி த்தி ம ைர
மாநகராட்சி ெதாழிலாளர் சங்கத்தின் 
(சிஐடி ) மாவட்டச் ெசயலாளர் பாலசுப்பி 
ரமணியன், வி தைலச் சி த்ைதகள் கட்சி
யின் மாவட்டச் ெசயலாளர்கள் ப.கதிரவன்,
மாநிலச் ெசயலாளர் கனிய தன் மற் ம்
தி க, ஆதித்தமிழர் ேபரைவ உள்ளிட்ட 

அைமப் கள் சார்பில் 300 -க்கும்  
ேமற்பட்ேடார் ேபாராட்டம் நடத்தினர். 

அப்ேபா  காவல் ைறயினர் 
ேபாராட்டத்திற்கு தைலைமேயற் ச் 
ெசன்ற மாநகராட்சி ெதாழிலாளர் சங்க 
(சிஐடி ) மாவட்டப் ெபா ச்ெசயலாளர் 
எம் .பாலசுப்பிரமணியம் ,  மாவட்ட 
நிர்வாகி சந்தியாகு, வி தைலச் சி த்ைத
கள் கட்சியின் மாவட்டச் ெசயலாளர் ப.கதி
ரவன் உள்ளிட்ட 14 ேபைர மட் ம் வ க்
கட்டாயமாக இ த் ச் ெசன்  ைக  ெசய்
ம ைர மத்திய சிைறயிலைடத்தனர்.

சிைறயிலைடக்கப்பட்ட 14 ேப ம் 
ெவள்ளியன்  ஜாமீனில் வி விக்கப்
பட்டனர். அவர்கைள சிஐடி  மாநிலத்
ைணப் ெபா  ெசயலாளர் தி ச்ெசல்வம்,

ம ைர மாநகர் மாவட்டச் ெசயலாளர் இரா.
ெதய்வராஜ், ைணத் தைலவர் வி.பிச்ைச, 
ெபா ளாளர் இரா.ெலனின், மாநிலக்கு  
உ ப்பினர் சி.சுப்ைபயா, சுைமப்பணி ெதா
ழிலாளர் சங்க மாவட்டப் ெபா ச்ெசயலா
ளர் மா.கேணசன், மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் 
கட்சியின் ம ைர மாநகர் மாவட்டச் 
ெசயலாளர் இரா.விஜயராஜன், மாவட்டச் 
ெசயற்கு  உ ப்பினர்கள் அ.ரேமஷ், 
ஜா.நரசிம்மன், அ.ேகாவிந்தராஜன், 
மாதர் சங்க மாவட்டச் ெசயலாளர் ஆர்.
சசிகலா, பகுதிக்கு  ெசயலாளர்கள் 
பி .ஜீவா , ைவ .ஸ்டாலின் , ஏ .பா , 
டி.குமரேவல், வாலிபர் சங்க மாவட்டத் 
தைலவர் ெஜ.பார்த்தசாரதி, ெசயலாளர் 
பா.ேகாபிநாத், பாெவல்சிந்தன், மாணவர் 
சங்க மாவட்டத் தைலவர் டி.ெசல்வா, 
ெசயலாளர் ேவல்ேதவா ,  பாலா 
உள்ளிட்ட பலர் வரேவற்றனர்.

ம ைர சிைறயிலைடக்கப்பட்ட

  சிைறயிலி ந்  ஜாமீனில் வி தைலயானவர்க க்கு அளிக்கப்பட்ட வரேவற் .

சிபிஎம், வி தைலச் சி த்ைதகள், 
தி க-வினர் வி தைல
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மாணவர் தற்ெகாைல யற்சிக்கு 
காரணமாக இ ந்த கல் ரி தல்வர், 

ைறத் தைலவர் மற் ம் வி திக் 
காப்பாளர் மீ  நடவடிக்ைக எ க்க 
வலி த்தி மாணவர்கள் உள்ளி ப்  
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டனர். 

தஞ்சா ர் அ ேக உள்ள ஏ ப்பட்டி 
ெ சயின்ட்  ேஜ ா ச ப்  ெ ப ா றியியல் 
கல் ரியில், இராமநாத ரம் மாவட்டம் 
பரமக்குடி தா கா க ங்குளம் பகுதிையச் 
ேசர்ந்த க தம் என்ற மாணவர் பி.இ., 
ெமக்கானிக்கல் பிரிவில் 2 ஆம் ஆண்  
பயின்  வந்தார். 

இவைர கல் ரி தல்வர் சுயம்பழகன், 
ைறத்தைலவர் சரவணன் ,  வி தி 

வார்டன் ஆகிேயார் அடிக்கடி தகாத 
வார்த்ைதகளால் ேபசி ன் த்தியதாக 
கூறப்ப கிற . இதில் மன ைடந்த 
மாணவர் க தம் விஷம் மாத்திைரகைள 
சாப்பிட்  வியாழக்கிழைம தற்ெகாைலக்கு 
யன் ள்ளார். இதில் பயந் ேபான கல் ரி 

நிர்வாகத்தினர் அவைர தஞ்ைசயி ள்ள 
தனியார் ம த் வமைனயில் சிகிச்ைசக்கு 
அ மதித்தனர். 

இந்நிைலயில் உயி க்கு ஆபத்தான 
நிைலயில், தஞ்ைச ம த் வமைனயில் 
க தம் சிகிச்ைச ெபற்  வ கிறார். 
இதனால் ஆத்திரமைடந்த மாணவர்கள் 
700-க்கும் ேமற்பட்ேடார் வியாழனன்  
கல் ரி வளாகத்தில் உள்ளி ப்  
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டனர். 

ேபாராட்டத்திற்கு ஆதர  ெதரிவித் , 
இந்திய மாணவர் சங்க மாவட்டச் 
ெசயலாளர் ஜி.அரவிந்தசாமி, மாவட்டத் 
தைலவர் ஜி.பாலகு , மாவட்ட ைணச் 
ெசயலாளர் ஜி .வீைரயன் , மாநகரத் 
தைலவர் சிரில் இமான் , மாவட்டக் 
கு  உ ப்பினர் ம பாலன் ஆகிேயார் 
ேபசினர்.  மாணவர்கள் ேபாராட்டத்ைத 
அ த்  காவல் ைற ஆய்வாளர் 
அெலக்ஸ்ராஜ், கல் ரி நிர்வாகத்தினர், 
மாணவர் தரப்பினர் கலந்  ெகாண்ட 

த்தரப்  ேபச்சுவார்த்ைத நைடெபற்ற . 

மாணவர் தற்ெகாைல யற்சிக்கு 
காரணமானவர்கள் மீ  நடவடிக்ைக 

ேகாரி மாணவர்கள் உள்ளி ப்  ேபாராட்டம்
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உலகிேலேய தன் ைறயாக ,  கிட்டத்தட்ட 
ைமயாக பார்ைவத்திறனற்ற ேநாயாளிக க்கு மீண் ம் 

பார்ைவத் திறைன வழங்குவதற்கான திய ஊசித்
வார அ ைவ சிகிச்ைசைய ெசன்ைனயில் உள்ள டாக்டர்.
அகர்வால் கண் ம த் வமைன அறி கம் ெசய் ள்ள .

‘ஊசித் ைள கண்பார்ைவ அ ைவ சிகிச்ைச’
எனப்ப ம் இந்த திய உத்தி அ ைவ சிகிச்ைசயான ,
பயன்ப த்த மிக ம் எளிய ;  மிக ம் ெசல  
குைறந்த  மற் ம் அதிக பயன்கள் ெகா க்கக்கூடி
ய . இந்த திய திய சிகிச்ைச உத்தியில் கிட்டத்தட்ட
பார்ைவயற்ற ேநாயாளிகள் மீண் ம் கண்பார்ைவ ெப
கின்றனர் என்  டாக்டர். அகர்வால் கு ம கண் ம த் வ
மைனகள் தைலவர் ேபராசிரியர் அமர் அகர்வால் 
கூறினார். 

இந்தியாவில் ேநாயாளிக க்கு இந்த திய 
உத்தியின்கீழ்  ெவற்றிகரமாக  சிகிச்ைசயளித்த
பிறகு, இதைன ஐேராப்பிய க விழி மற் ம்கண் அ ைவ
சிகிச்ைச நி ணர்கள்  கூட்டத்தில் அறி கப்ப த்தப் 
பட்ட . சிகிச்ைசயில் சிறந்த டி கைளப் ெப வதற்கு 
இந்த திய உத்திைய பயன்ப த் மா  உலக கண்
அ ைவசிகிச்ைச ம த் வர்க க்கு அவர் ஆேலாச
ைன ம் வழங்கினார்.

கண்ணின் ெவளிப்பைடயாகத் ெதரி ம் ன் றப் 
பகுதியான க விழிப்படலம் பார்ைவைய குவியப்
ப த் தலில் க்கிய பங்காற் கிற . காயம், குண் , 
பட்டாசு கள்கள் ஆகியவற்றால்  க விழிப்படலம்
சிைதவைடயக்கூ ம். இ ேபான்  பாதிக்கப்ப ம் ேநாயா
ளிக க்கு  கண்களில் உயர் உ ப்பிறழ்ச்சி காணப்ப ம். இத
னால் அவர்களின் பார்ைவத்திறன் மங்கலாகி வி ம்
அத்தைகய நபர்க க்கு இந்த திய சிகிச்ைச
உதவிகரமாக இ க்கும் என்றார் அகர்வால்.

பார்ைவத்திறனற்ற ேநாயாளிக க்கு
பார்ைவத்திறன் வழங்க திய சிகிச்ைச
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கடந்த சில தினங்களாக 
வடகிழக்கு ப வமைழ ெடல்டா 
மாவட்டங்களில் இைடவிடா  
ெபய்  வ கிற . இதன் 
காரணமாக வயல்ெவளிகளில் 
நீர் ேதங்கி இ ப்பதால் சம்பா 
பயிர் மற் ம் நாற் க்கள் 
பாதிக்கப்பட் ம், அ வைட 
ெசய்யப்பட்ட, அ வைடக்கு 
தயாராக உள்ள கு ைவ 
சாகுபடி லம் கிைடத்த 
ெநல் மணிகள் நைனந்  

ைளவிட் ம் விவசாயிகைள 
ேவதைனயில் ஆழ்த்தி ள்ள . 
“கைட விரித்ேதன் ெகாள்வார் 
இல்ைல” என்  வட ர் 
வள்ளலார் கூறிய  ேபால 
விவசாயிகள் ெகாண்  
வந்த ெநல்ைல ெகாள் தல் 
ெசய்யாமல் அரசு ெமத்தனம் 
காட்டியதால் ெநல்மணிகள் 
பாழ்பட்  கனமைழயில் 
வீணாகி ள்ள . 

தமிழக அரசு மற் ம் 
கர்ெபா ள் வாணிபக் 

கழகத்தின் அலட்சிய ம், ரித 
நடவடிக்ைக ம் இல்லாதேத 
இதற்கு காரணம் என 
மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் கட்சி 
கண்டனம் ெதரிவித்தி ப்ப டன் 
உடனடியாக திறப்பதாக 
அறிவித்த ெநல் ெகாள் தல் 
நிைலயங்கைள உடனடியாக 
திறந்  ஈரப்பத அளவீ  
இல்லாமல் ெநல்ைல 
ெகாள் தல் ெசய்  
விவசாயிகைள அரசு பா காக்க 

ேவண் ெமன ம் ேகாரிக்ைக 
வி த் ள்ள . 

இப்பிரச்சைன குறித்  
மார்க்சிஸ்ட் கம் னிஸ்ட் 
கட்சியின் மாவட்ட ெசயலாளர் 
ஜி.சுந்தர ர்த்தி அறிக்ைக 
ஒன்ைற ெவளியிட் ள்ளார்.  
தி வா ர் மாவட்டம் 

வ ம் குறிப்பாக 
குடவாசல், நன்னிலம், 
நீடாமங்கலம், ெகாரடாச்ேசரி 
உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 
பம் ெசட் லமாக ம் 
கிைடத்த தண்ணீைரக் 
ெகாண் ம் விவசாயிகள் 
கு ைவ சாகுபடி ெசய்தனர். 
சில இடங்களில் அ வைட 
ெசய்  ெநல் ட்ைடகைள 
அவர்கள   பகுதியில் 
உள்ள ெநற்ெகாள் தல் 
நிைலயங்களில் 
அ க்கி ள்ளனர். இப்படி 
அ க்கப்பட்ட ெநல் ட்ைடகள் 
கன மைழயில் நைனந்  
ெநல்மணிகள் ைளவிட 
வங்கி விட்ட . இதற்கு 

காரணம் பல இடங்களில் 
அரசின் ெகாள் தல் 
நிைலயங்கள் டப்பட்ட ம், 
குறிப்பிட்ட இடங்களில் ெநல் 
ெகாள் தல் நிைலயங்கள் 
இல்லாதேத இதற்கு 
காரணமாகும். இதனால் 
அத்திரமைடந்த விவசாயிகள் 
சாைல மறியலில் ஈ பட்டனர். 

இதனால் கர்ெபா ள் 
வாணிபக் கழகம் ரிதமாக 
ெசயல்பட்  ெநல் 

ெகாள் தைலச் ெசய்த . 
பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் 
கூ ம் ேபா , அரசு கூறியபடி 
ேதைவயான இடங்களில் 
ெகாள் தல் நிைலயங்கைளத் 
ெதாடங்கி ெதாடர்ந்  இயங்கச் 
ெசய்திடல் ேவண் ம், கைடசி 
விவசாயி பயனைட ம் வைர 
ெகாள் தல் நிைலயங்கள் 
அவர்க க்கு உதவிட 
ேவண் ம் என்  ெதரிவித்தனர். 
ேம ம் ஈரப்பதத்திைன காரணம் 
காட்டி ெநல் ெகாள் தைல 
றக்கணிக்கக்கூடா . ெநல் அரைவ:
விவசாயிகள் ெகாண்  

வ ம் ெநல்ைல அப்படிேய 
ெகாள் தல் ெசய்  
அரைவக்காக ெவளிமாவட்ட 
அரிசி ஆைலக க்கு 
அ ப்பாமல் ெடல்டா 
மாவட்டங்களி ள்ள நவீன 
அரசி ஆைலக்கு ெநல் 

ட்ைடகைள அ ப்பி கால 
தாமதத்ைத தவிர்த்  ெநல்ைல 

உலர்த்தி அரிசி ஆக்கும் 
ேவைலயில் ஈ பட ேவண் ம். 
இந்த ரித நடவடிக்ைகயின் 

லமாக  ெநல்மணிகள் 
வீணாவைத தவிர்க்க இய ம், 
விவசாயிக க்கும் அவர்கள் 
உைழப்பிற்ேகற்ற பலன் 
கிைடக்கும். இந்த பணிகள் 
ேபார்க்கால அடிப்பைடயில் 
நைடெபற ேவண் ம். 

விவசாயத்ைத மட் ேம 
நம்பி ள்ள ெடல்டா 
மாவட்டங்க க்ெகன தனியான 
சிறப்  திட்டங்கைள அறிவித்  
ஒ  நிரந்தரமான தீர் கள் 
எட் ம் வைகயில்ெநல் 

ட்ைடகைள பா காக்க 
தற்ேபா ள்ள திறந்தெவளி 
இடங்கைள தவிர்த்  நவீன 
ேசமிப்  கிடங்குகைள அரசு 
கூ தலாக கட்ட ேவண் ம். 
ெகாள் தல் நிைலயங்கைள 
விவசாயிகள் பயன்ெப ம் 
வைகயில் கிராமங்க க்கு 
அ காைமயிேலேய 
அைமப்பேதா  ெகாள் தல் 
நிைலயங்களில் ெநல் 

ட்ைடகைள பா காப்பதற்கு 
சிறப்  ஏற்பா கைள ெசய்ய 
ேவண் ம். 

ேம ம் அரசின் ெசாந்த 
கட்டிடங்களில் ெநல் 
ெகாள் தல் நிைலயங்கள் 
ெசயல்ப வதற்கு நடவடிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம். தற்ேபா  
ெதாடர்ந்  மைழக்காலம் 
என்பதால் கு ைவ 
மற் ம் சம்பா பயிர்கைள 

பா காப்பதற்கும், அதன் 
பின்னர் தாளடி சாகுபடி 
பணிகளில் ஈ ப வதற்கும் 
ெதாடர் நிகழ்வாக பய , 
உ ந்  ேபான்ற பயிர்கைள 
பயிரிட்  சாகுபடி ெசய்ய ம் 
உரிய வைகயில் நிரந்தர 
ஏற்பா கைள அரசும், மாவட்ட 
அைமச்ச ம், கர்ெபா ள் 
வாணிப கழக ம் நடவடிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம். 

தற்ேபா  ெநல் 
ட்ைடகைள பா காப்பதற்கும், 

சம்பா சாகுபடிைய 
பா காக்க ம் ேபாராடி 
வ கின்றனர். எனேவ ப வ 
காலத்தின் நிைலயற்ற 
தன்ைமைய க த்தில் ெகாண்  
அரசு விவசாயிக க்காக 
கூ தல் அக்கைற எ த்  
அவர்கைள பா காக்கும் 

யற்சியில் இறங்க ேவண் ம். 
விவசாயிகளின் ன்பத்தில் 
பங்ெக த்  ெகாள்ளாமல் 
அரசு ெபா ப்பிைன 
தட்டிக்கழிக்குேமயானால் 
விவசாயிக ம், விவசாய 
ெதாழிலாளர்க ம் 
ேபாரா வைதத் தவிர ேவ  
வழியில்ைல. எனேவ தமிழக 
அரசும், மாவட்ட நிர்வா ம் 
விவசாயிகைள பா காக்க 
ரிதமாக ெசயல்பட 

ேவண் ெமன ேகட் க் 
ெகாண் ள்ளார்.

  ரேபல் விமான ஊழல் குறித்  வாலிபர் சங்கம் சார்பில் தி வா ர் பகுதியில் ஒட்டப்பட்ட சுவெராட்டி.

தஞ்சா ர், அக்.6-

இயற்ைக ேபரிடர் ஏற்பட்டால் அைத 
எதிர்ெகாள் ம் வைகயில் அைனத்  
ஏற்பா க ம் தயார் நிைலயில் உள்ளதா 
என்ப  குறித்  மாவட்ட வ வாய் 
அ வலர் மற் ம் மாவட்ட ஊரக கைம 
திட்ட இயக்குனர் ஆகிேயார் ஆய்  
ேமற்ெகாண்டனர்

ேச பாவாசத்திரம் மற் ம் பிள்ைளயா 
ர்திடல், ெகாள் க்கா  ஆகிய இடங்களில் 
உள்ள யல் பா காப்  ைமயங்கைள 
தஞ்சா ர் மாவட்ட வ வாய் அ வலர் 
ந.சக்திேவல் மற் ம் மாவட்ட ஊரக கைம 
திட்ட இயக்குனர் பி.மந்திராசலம் ஆகிேயார் 

பார்ைவயிட்டனர். 

ஆய்வின் ேபா  மைழநீர் வடிகால் 
வாய்க்கால்கைள ர்வாரி சரி ெசய் மா ம், 
மைழ நீர் வழிந்ேதாடி கடலில் ெசன்  
ேச மா  ஏற்பா கைள ெசய்ய ேவண் ம் 
என அ வலர்க க்கு அறி த்தினர். 
ேம ம் மாவட்ட ஆட்சியர் அ வலகத்தி ம் 
கட் ப்பாட்  அைற திறக்கப்பட் ள்ள . 
அவசரகால உதவிக க்கு 1077 என்ற 
எண் க்கு ெதாடர்  ெகாள்ளலாம் என 
ெதரிவித்தனர். ஆய்வில் த்திைரத்தாள் 
கட்டணம் தனித் ைண ஆட்சியர் லலிதா, 
வட்டாட்சியர்கள் ேபரா ரணி பாஸ்கரன், 
பட் க்ேகாட்ைட சாந்தகுமார் உள்ளிட்ேடார் 
கலந்  ெகாண்டனர்.

ெபரம்ப ர், அக்.6-

சிஐடி  
ெபரம்ப ர், அரிய ர் 
மாவட்டக்கு வின் 
சிறப்  ேபரைவக் கூட்டம் 
ைறமங்கலத்தில் 

நைடெபற்ற . மாவட்ட 
ைணத்தைலவர் ஆர்.

சிற்றம்பலம் தைலைம 
வகித்தார். சங்கத்தின் 
ஜனநாயக ெசயல்பா கள் 

தைலப்பில் சிஐடி  
மாவட்ட ெசயலாளர் ஆர்.
அழகர்சாமி விளக்க ைர 
ஆற்றினார். ேகடர் 
வளர்ச்சி விளக்க ம், 
உ ப்பினர் ேசர்ப்  
மற் ம் நிதி பராமரிப்  
குறித் ம் சிஐடி  
மாநில ெசயலாளர் 
பி.க ப்ைபயன் சிறப் ைர 
ஆற்றினார்.

அங்கன்வாடி ஊழியர் 
சங்க மாவட்ட ெசயலாளர் 
ேக.மணிேமகைல, 
மாநிலக்கு  பி. ைரசாமி, 
மின் ஊழியர் மத்திய 
அைமப்  எஸ்.அகஸ்டின், 
மாவட்ட ைணத்தைலவர் 
ராஜகுமாரன், எ.கேணசன். 
பி.ெரங்கராஜ் உள்பட 
ஏராளமாேனார் கலந்  
ெகாண்டனர்.

தி வா ரில் கனமைழ
தி வா ர், அக்.6-

தி வா ரில் கனமைழ ெபய்த . சனிக்கிழைமயன்  
ெபய்த மைழ விவரம் : -தி வா ரில் 17.4 மி .மீ , 
நன்னிலத்தில் 38.2 மி.மீ, குடவாசலில் 32.2, வலைநமனில்  
26.4, வலங்ைகமான்26.4,  மன்னார்குடியில் 31 மிமீ,  
நீடாமங்கலத்தில் 60. மி.மீ, தி த் ைற ண்டியில் 
52மி.மீ., த் ப்ேபட்ைடயில் 9 மி.மீ, பாண்டைவயார் 
தைலப்பில் 29.2 மி.மீ என மாவட்டத்தில் ெமாத்தமாக 
296 மி.மீ மைழ ம், சராசரியாக 32.89 மி.மீ மைழ 
பதிவாகி ள்ள .

தஞ்ைச மாவட்ட மைழயள  
தஞ்சா ர், அக்.6-

தஞ்சா ர் மாவட்டத்தில் பரவலாக கடந்த சில 
தினங்களாக மைழ ெபய்  வ கிற . சனிக்கிழைம 
காைல 8 மணி வைர பதிவான மைழ அள  வ மா  
(மி.மீ):- அதிராம்பட்டினம் 21.80, கும்பேகாணம் 25, 
பாபநாசம் 24.80, தஞ்சா ர் 14.00, தி ைவயா  15.00, 
தி க்காட் ப்பள்ளி 1.20, வல்லம் 13.00, கல்லைண 
1.40, அய்யம்ேபட்ைட 27, தி விைடம ர் 32.20, 
மஞ்சளா  33, ெநய்வாசல் ெதன்பாதி 24.40, த ர் 
2.20, ெவட்டிக்கா  8.60, ஈச்சன்வி தி 5.20, ஒரத்தநா  
6, ம க்கூர் 6, பட் க்ேகாட்ைட 28.90, ேபரா ரணி 
25, அைணக்கைர 25.60, கு ங்குளம் 4 என மாவட்டம் 

வ ம் 344.30 மில்லி மீட்டர் மைழ அள  பதிவான . 

கால்நைட சிறப்  ம த் வ காம்
தஞ்சா ர், அக்.6-

தஞ்சா ர் மாவட்டம் கு ங்குளம் கிழக்கு ஊராட்சி 
மாரியம்மன் ேகாவில் திடலில், கால்நைட பராமரிப் த் 
ைற மற் ம் மேகந்திரா ேஹாம் ைபனான்ஸ் நி வனம் 

சார்பில் கால்நைடக க்கான சிறப்  ம த் வ காைம 
ேவளாண் ைற அைமச்சர் இரா. ைரக்கண் , 
மாநிலங்களைவ உ ப்பினர் ஆர் .ைவத்திலிங்கம், 
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆ .அண்ணா ைர ஆகிேயார் 
ெதாடங்கி ைவத்தனர். காமில் 10 சிறந்த கறைவ 
பசுக்களின் உரிைமயாளர்க க்கு பரிசு மற் ம் 
சிறந்த ஜல்லிக்கட்  காைளக க்கு தீவனம், பரிசு 
வழங்கப்பட்ட . நடப்  ஆண்டில் 204 காம் நடத்த 
இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள . 

நிகழ்ச்சியில் நாடா மன்ற உ ப்பினர் கு.பரசுராமன், 
கால்நைட பராமரிப் த் ைற இைண இயக்குநர்(ெபா) 
டாக்டர் தனபாலன் உள்பட பலர் கலந்  ெகாண்டனர்.

ெடங்கு ேநாய் த ப்  
நடவடிக்ைக ஆய்  

தஞ்சா ர், அக்.6-

ெடங்கு ேநாய் த ப்  ன்ெனச்சரிக்ைக நடவடிக்ைக 
குறித்   மாவட்ட ஆட்சியர் ஆ.அண்ணா ைர, இராசா 
மிராசுதார் ம த் வமைனயில் சனிக்கிழைம ஆய்  
ேமற்ெகாண்டார். அங்கு உள்ள ேதநீர் கைடயில் 
தண்ணீர் நிரப்பி ைவக்கப்பட் ள்ள டிரம்கைள ம், 
உண  வி தி சுகாதாரமாக ம், சுத்தமாக ம்  உள்ளதா, 
ம த் வமைன வளாகம் வ ம் சுத்தமாக உள்ளதா, 
ேமல்நிைல நீர்த்ேதக்க ெதாட்டி சரியான ைறயில்  
பராமரிக்கப்ப கிறதா என்பைத மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்  
ெசய்தார். 

ெதாடர்ந்  தஞ்சா ர் பைழய ேப ந்  நிைலயத்தில் 
உள்ள ேமல்நிைல நீர்த்ேதக்க ெதாட்டியிைன ம், வடக்கு 
வீதி சுத்தமாக உள்ளதா என ம் ஆய்  ேமற்ெகாண்டார். 
ஆய்வின் ேபா  இராசா மிராசுதார் ம த் வமைன 
நிைலய ம த் வர் உள்பட பலர் கலந்  ெகாண்டனர்.

மண்ணியாற்றில்
குளித்த சி வன் பலி

கும்பேகாணம், அக்.6-

கும்பேகாணம் அ ேக உள்ள தி ப் றம்பியம் 
பாலக்கைர ேமலத்ெத ைவ ேசர்ந்த ெசல்வமணி- ரமா 
தம்பதியின் நான்காவ  குழந்ைத ெசல்வசித்தன்(6). 
சம்பவத்தன்  காைல வீட்டின் அ ேக உள்ள 
மண்ணியாற்றில் தன  அண்ணன், அக்கா டன் குளித் க் 
ெகாண்டி ந்த ேபா  ஆற்  நீரில் சி வன் அடித்  
ெசல்லப்பட்டான். இ குறித்  தகவலறிந்த சுவாமிமைல 
காவல் ைற மற் ம் தீயைணப் த் ைறயினர் ஒ  மணி 
ேநர ேதட க்கு பின் ெசல்வ சித்தனின் உடைல மீட்டனர்.

தஞ்சா ர், அக்.6-

ம க்கூர் வட்டாரத்தில் சம்பா ெநல் 
சாகுபடி ெசய் ம் விவசாயிகள் பிரதம 
மந்திரி பயிர் காப்பீட் த் திட்டத்தில் பங்கு 
ெபற ேவளாண்ைம உதவி இயக்குநர் 
தயாளன் அைழப்  வி த் ள்ளார். 

ம க்கூர் வட்டாரத்தில் ஆண் ேதா ம் 
சுமார் 10, 000 ஏக்கரில் சம்பா சாகுபடி 
ெசய்யப்ப ம். இ வைர தற்ேபா  2, 200 
ஏக்கரில் சம்பா ெநல் சாகுபடி ெசய்யப்பட்  
ஒ த்திைச  ெ சய்யப் ப ட் ள்ள . 
இந்நிைலயில் தற்ேபா  ெபய்  வ ம் 
ப வ மைழைய பயன்ப த்தி ெநற்பயிரில் 
அதிக மகசூல் ெபற ேவண்டப்ப கிற . 
நடப்  ப வத்தில் சம்பா சாகுபடி ெசய்  
வ ம் அைனத்  விவசாயிக ம் பிரதம 
மந்திரி பசல் பீமா ேயாஜனா என்ற திய 
பயிர் காப்பீட் த் திட்டத்தில் பதி  ெசய்  
ெகாள்ள ேவண் ம்.

சம்பா சாகுபடி ெசய் ம் விவசாயிக க்கு 
இ ெபா ட்கைள பயன்ப த்தி ெகாள் ம் 
வைகயில் ம க்கூர் ஆலத் ர் கீழக்குறிச்சி 
மற் ம் சிரேமல்குடி ஆகிய இடங்களில் 
உள்ள  ேவளாண்ைம  விரிவாக்க 
ைமயங்களில் ெநல் விைத மற் ம் அேசா 
ஸ்ைபரில்லம் சூேடாேமானாஸ் ேபான்ற 

உயிர் உரங்கைள ெபற்  பயன்ெபற 
ேகட் க் ெகாள்ளப்ப கிற . 

இயற்ைக இடர்பா களால் ஏற்ப ம் 
பாதிப்  அல்ல  இழப் க க்கும் 
நிவாரணம் ெபறலாம். அ வைடக்கு பின் 
ஏற்ப ம் இழப் க க்கும் நிவாரணம் ெபற 
இத்திட்டத்தில் வழிவைக ெசய்யப்பட் ள்ள . 
அேத ேபான்  பயிர் கடன் ெபற்ற மற் ம் 
ெபறாத விவசாயிகள் என அைனத்  
விவசாயிக க்கும் ஒேர மாதிரியான 
பிரிமியம் நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள . 

ஆதார்  அட்ைடயின்  ஒளிநகல் , 
வங்கி கணக்கு த்தக ஒளிநகல், கிராம 
நிர்வாக அ வலர் சான்  ெபற்ற சிட்டா 
அடங்கல், ைகப்படம், விண்ணப்பம் 
மற் ம் ன்ெமாழி படிவம் ஆகிய 
ஆவணங்க டன் ெசல்ல ேவண் ம். 
30.11.2018 க்குள் அ கில் உள்ள மாவட்ட 
மத்திய கூட் ற  வங்கி அல்ல  ெதாடக்க 
ேவளாண்ைம கூட் ற  கடன் சங்கங்கள் 
அல்ல  ேதசிய  மயமாக்கப்பட்ட 
வங்கிகள் அல்ல  வணிக வங்கிகள் 
அல்ல  ெபா  ேசைவ ைமயங்கள் லம் 
பிரீமியம் ெச த்தி திட்டத்தின் பயன்கைள 

ைமயாக ெபற விவசாயிகைள ம க்கூர் 
ேவளாண்ைம உதவி இயக்குநர் தயாளன் 
ேகட் க்ெகாண் ள்ளார்.

தஞ்சா ர், அக்.6-

ப வ மைழக்காலம் ெதாடங்கிவிட்டதால் ெபா மக்கள் 
ேநாய்த்ெதாற்  ஏற்படா ம ம், காய்ச்சல் வராம ம் 
த க்க ன்ெனச்சரிக்ைகேயா  இ க்க ேவண் ம் என 
ேபரா ரணி வட்டார ம த் வ அ வலர் ெதரிவித்தார். 

தஞ்சா ர் மாவட்டம் ேபரா ரணிைய அ த்த 
ஆவணம் ஊராட்சி ஒன்றிய அ வலகத்தில் காய்ச்சல் 
த ப்  ன்ெனச்சரிக்ைக கூட்டம் ெவள்ளி க்கிழைமயன்  
நைடெபற்ற . கூட்டத்திற்கு வட்டார சுகாதார ம த் வ 
அ வலர் டாக்டர் வி.ச ந்தரராஜன் தைலைம வகித்தார். 
ஊரக வளர்ச்சித் ைற உதவி இயக்குநர் (ஊராட்சிகள்) 
இரா. ேகசன் ன்னிைல வகித்தார். 

இக்கூட்டத்தில் வட்டார ம த் வ அ வலர் ேபசுைகயில், 
"ப வ மைழ க்காலம் ெதாடங்கிவிட்டதால் ெபா மக்கள் 
எச்சரிக்ைகேயா  இ க்கேவண் ம். வீட்ைடச் சுற்றி ம் 
ேதைவயற்ற டயர்கள், சிரட்ைடகள், பிளாஸ்டிக் ெபா ட்கள் 
ேபான்றவற்ைற ேபாட்  ைவக்காமல் அப் றப்ப த்த 
ேவண் ம். குடியி ப்  பகுதிகளில் தண்ணீர் ேதங்காமல் 
வடித் விட ேவண் ம். குடிநீைர நன்கு காய்ச்சி ப க 
ேவண் ம். தண்ணீர்க் குடங்கைள திறந்  ைவக்க கூடா . 

டிேய ைவக்க ேவண் ம். ஊராட்சிகள் லம் ேமல்நிைல 
நீர்த்ேதக்கத் ெதாட்டி கைள மாதம் இ ைற சுத்தம் 
ெசய்ய ேவண் ம். 

ெச வாவி தி  தரம் ேமம்ப த்தப்பட்ட  அரசு ஆரம்ப 
சுகாதார நிைலயத்தில்  24 மணி ேநர  காய்ச்சல் த ப்   
சிகிச்ைச வசதி உள்ள . எனேவ ெபா மக்கள் காய்ச்சல் 
கண்டால் அசட்ைடயாக இ ந்  விடாமல் ைறயான 
ம த் வ சிகிச்ைச ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். நிலேவம்  
குடிநீர் ப க ேவண் ம்" என்றார். 

இக்கூட்டத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆைணயர்கள் 
சைடயப்பன், குமரவடிேவல், வட்டாரக் கல்வி அ வலர் 
ேகா.ரவிச்சந்திரன் மற் ம் அ வலர்கள் ம த் வ 
அ வலர்கள் அறிவானந்தம், ரஞ்சித், ெவங்கேடஷ், 
வட்டார சுகாதார ேமற்பார்ைவயாளர் சந்திரேசகர் உள்ளிட்ட 
பலர் கலந்  ெகாண்டனர். 
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இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தின் 
க்ேகாட்ைட மாவட்ட 15-ஆவ  மாநா  

ஆலங்குடியில் சனிக்கிழைமயன்  
ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாேனார் பங்ேகற்ற 
எ ச்சிப் ேபரணி டன் ெதாடங்கிய .

ஆலங்குடி ேமகலா திைரயரங்கம் 
அ கிலி ந்  ெதாடங்கிய ேபரணி 
காமராஜர் சிைல, அரசமரம், வடகா  

க்கம் வழியாக காந்தி ங்காவில் 
நிைறவைடந்த . இைடயில் அைனத்திந்திய 
இைளஞர் ெப மன்றம், அைனத்திந்திய 
ஜனநாயக மாதர் சங்கம், இந்திய மாணவர் 
சங்கம் ஆகிய அைமப் களின் சார்பில் 
உற்சாக வரேவற்  அளிக்கப்பட்ட .

ேஜ.வி.திைரயரங்கத்தில் நைடெபற்ற 

ெபா க்கூட்டத்திற்கு மாவட்டத் தைலவர்  
ஜி.பன்னீர்ெசல்வம் தைலைம வகித்தார்.  
மாநிலச் ெசயலாளர் எஸ்.பாலா, ைணத் 
தைலவர் என்.ெரஜிஸ்குமார் ஆகிேயார் 
சிறப் ைரயாற்றினர். ேகாரிக்ைககைள 
விளக்கி மாவட்டச் ெசயலாளர் ைர.
நாராயணன், ெபா ளாளர் ஆ.குமாரேவல், 
ைணத் தைலவர்கள் இரா.ேசாைலயப்பன், 

ஆர்.தமிழரசன், ைணச் ெசயலாளர் என்.
கர்ணா மற் ம் நிர்வாகிகள் டி.திவ்யா, 
வி.இைளயராஜா, வி.இளமாறன், பி.அ ண் 
உள்ளிட்ேடார் உைரயாற்றினர்.

ன்னதாக தி வரங்குளம் ஒன்றியச் 
ெசயலாளர் ெப.இளங்ேகாவன் வரேவற்க, 
ஒன்றியத் தைலவர் ஆர்.ேவலரசன் நன்றி 
கூறினார். ெதாடர்ந்  இன்  பிரதிநிதிகள் 
மாநா  நைடெப கிற .

மைழயில நைனயும ெநல மூடைடகள:மைழயில நைனயும ெநல மூடைடகள:
ெகாளமுதல நிைலயஙகைள திறகக ேகாரிகைகெகாளமுதல நிைலயஙகைள திறகக ேகாரிகைக

ேச பாவாசத்திரம் கடேலாரப் பகுதிகளில் ஆய்

சிஐடி  சிறப்  ேபரைவ 

காய்ச்சல் த ப்  ன்ெனச்சரிக்ைக 
கூட்டம்

வாலிபர் சங்க ைக மாவட்ட மாநா
ஆலங்குடியில் ேபரணி டன் 

ெதாடங்கிய

பயிர் காப்பீட்  திட்டம் விவசாயிக க்கு அைழப்

த் க்குடி, அக். 6-

த் க்குடி, ஸ்ேடட் பாங்க் காலனி, 
நடராஜன் ெத ைவச் ேசர்ந்தவர் 
சந்திரேவல் (36), மைனவி நர்மதா (23). 
இந்த தம்பதிய க்கு தி மணத்தின் 
ேபா  ெபண் வீட்டார் வரதட்சைணயாக 
150 ப ன் நைக ம் , .5 லட்சம் 
பண ம் ெராக்கமாக வழங்கினார்களாம். 
அப்ேபா  உடன் ேவைலபார்க்கும் 
ெலட்சுமி என்ற ெபண் டன் பழக்கம் 

ஏற்பட் ள்ள . இைதய த்  சந்திரேவல் 
தன  மைனவிைய கூ தல் வரதட்சைண 
ேகட்  ெகா ைமப்ப த்தி வந் ள்ளார். 
இைதய த்  தந்ைத வீட்டிற்கு வந்த 
நர்மதா, இ குறித்  அைனத்  மகளிர் 
காவல் நிைலயத்தில் கார் ெசய்தார். 
அதன் ேபரில் சந்திரேபாஸ் மற் ம் அதற்கு 
உடந்ைதயாக இ ந்ததாக ெலட்சுமி மீ ம் 
வழக்குப் பதி  ெசய்  விசாரைண நடத்தி 
வ கின்றனர்.

வரதட்சைண ெகா ைம: 2 ேபர் மீ  வழக்கு
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இந்நாள்  

இதற்கு முன்நால்

செப். 

01
கி.மு. 3761 - 

யூதர்களின் 
நாட்காடடியான 
ஹீப்ரூ (எபிரேய) 
நாட்காடடி, இத் 
ரததியிலிருந்துதான்  
(ஜூலியன் 
நாட்காடடியயப் 
பின்ரனாக்கிக் 
்கணக்கிட்ட 
அடிப்்பய்டயில்) ்கணக்கி்டப்்படுகிறது. 
உலகின் மி்கப் ்பயையையான 
நாட்காடடிளுள் இதுவும் ஒன்று. 
ரநேத்யதக் ்கணக்கி்டல் என்்பது சுைார 
12 ஆயிேம் ஆண்டு்களுக்கு முன்ர்ப, 
அதாவது புதிய ்கற்காலத்திரலரய 
சதா்டங்கிவிட்டது. எழுத்து்களின் 
உருவாக்்கத்யதத் சதா்டரந்து, சவண்்கலக் 
்காலத்தில் (சுைார கி.மு.3000) நாட்காடடி்கள் 
உருவாகிவிட்டன. உலகின் மி்க மூத்த 
நாட்காடடியா்க சுரைரிய நாட்காடடியும், 
அயதத் சதா்டரந்து எகிப்திய, (ைத்தியக் 
கிைக்கின்) அசிரிய, (்பண்ய்டய ஈோனின்) 
எலாயைட ஆகிய நாட்காடடி்கள் 
குறிப்பி்டப்்படுகின்றன. இரும்புக் 
்காலத்தில், அசிரிய, ்பாபிரலானிய 
நாட்காடடி்களின் அடிப்்பய்டயில் 
உருவான ்பாேசீ்க நாட்காடடியிலிருந்து 
உருவானது ஹீப்ரூ நாட்காடடி. 
்பண்ய்டய நாட்காடடி்கள் அயனத்தும், 
இேவு-்ப்கல் ரநேத்யதசயாடடி 
நாயையும், ெந்திேனின் அடிப்்பய்டயில் 
ைாதத்யதயும், சூரியனின் இயக்்கத்தின் 
அடிப்்பய்டயில் ஆண்ய்டயும் ்கணக்கிடும் 
ெந்திே-சூரிய நாட்காடடி்கைா்கரவ 
இருந்தன. ெந்திேனின் இயக்்கத்திறகுத் 
சதா்டரபில்லாத நாட்காடடியய 
ஜூலியஸ் சீெரதான் (ஜூலியன் 
நாட்காடடி) கி.மு.45இல் உருவாக்கினார. 
இதன் குயற்பாடு்கள் ்கயையப்்பட்ட 
தறர்பாயதய நாட்காடடி 1582இல் 
திருத்தந்யத 13ஆம் கிரிர்காரியால் 
உருவாக்்கப்்பட்டது. ரோைப் 
ர்பேேசின் நாட்காடடியில், ைாதத்தின் 
முதல் நாள் ்காசலண்டஸ் என்று 
அயைக்்கப்்பட்டதிலிருந்து ்காசலண்்டர 
என்ற ச்பயர உருவானது. லத்தீன் 
சைாழியில் ்காசலண்்டரியம் என்றால் 
்கணக்குப் ்பதிரவடு என்று ச்பாருள். 
ஹீப்ரூ நாட்காடடியில், சூரியன் 
ையறயும்ர்பாது நாள் சதா்டங்கும். 
ெந்திேயன அடிப்்பய்டயா்கக் ச்காண்டு, 
அைாவாயெயன்று சதா்டங்கும் 12 
ைாதங்்கயைக் ச்காண்டிருப்்பதால், 
சூரிய ஆண்டிறகுச் ெரி செயவதற்கா்க 
2 அல்லது 3 ஆண்டு்களுக்ச்காருமுயற 
(19 ஆண்டு்களுக்கு 7 முயற என்ற 
விகிதத்தில்), கூடுதல் ைாதம் 
ரெரக்்கப்்படும். இஸ்ரேல் உருவானர்பாது, 
அேசின் அதி்காேப்பூரவ நாட்காடடி்கைா்க 
ஹீப்ரூ, கிரிர்காரியன் இேண்டும் 
ஏற்கப்்பட்டன. தறர்பாது, ஹீப்ரூ 
நாட்காடடி ைதச் ெ்டங்கு்களுக்கும், 
விவொயி்களின் ்பயிரிடும் ்காலக் 
்கணக்கீடு்களுக்கும் ைடடுரை 
்பயன்்படுத்தப்்படடு வருகிறது.

இந்நாள்  

இதற்கு முன்நால்

அக். 

07 விளையாட்டு

ப�ொருளியல் அரங்கம்
* க.சுவாமிநாதன்

முன்னணி ஏடிபி டென 
னிஸ் ட�ொெரொ்ன 

சீ்ன ஓபன டெனனிஸ் ட�ொெர் 
டபய்ஜிங்கில் நடெடபற்று வரு 
கிறது.

ஆடவர் ஒற்றையர் 
சனியனறு நடெடபற்ற 

ஆெவர் ஒற்டறயர் பிரிவு மு� 
லொவது அடரயிறுதி ஆடெத்தில் 
அர்டஜெண்டி்னொவின டெல் 
ப ப ொ ர் பெ ொ , இ த் � ொலியின 
ஃபபொக்னினிடய  எதிர்டகொள் 
ளத் �யொர் நிடலயில் இருந�ொர்.
ஆ்னொல் ஃபபொக்னினி கொயம் 
கொரணமொக டவளிபயறுவ 
�ொக அறிவித்� நிடலயில், டெல் 
பபொர்பெொ இறுதிப் பபொடடிக்கு 
முனப்னறி்னொர். 

மகளிர் ஒற்றையர் 
மகளிர் ஒற்டறயர் பிரிவு 

மு�லொவது அடரயிறுதி ஆட 
ெத்தில் அடமரிக்க ஓபன சொம்பி 

ய்னொ்ன ஜெப்பொனின ஒசொகொ, 
லொத்வியொடவச் பசர்ந� டசவஸ் 
பெொவொடவ எதிர்டகொண்ெொர்.
நெப்பு ஆண்டு டெனனிஸ் 
ட�ொெர்களில் சிறப்பொ்ன ஆட 

ெத்ட� டவளிப்படுத்தி வரும் 
ஒசொகொ,டசவஸ்பெொவொடவ 
எளி�ொக வீழ்த்தி இறுதிப் பபொட 
டிக்கு முனப்னறுவொர் எனறு எதிர் 
பொர்க்கப்படெது. 

ஆ்னொல் யொரும் எதிர்பொரொ� 
வடகயில் திடீடர்ன �ொக்கு�ல் 
பொணி ஆடெத்ட�க் டகயில் 
எடுத்� டசவஸ்பெொவொ �்னது 
அதிரடி சர்வீஸ்களொல் ஒசொகொ 
டவ திணற டவத்�ொர்.மு�ல் 
டசடடெ 6-4 எனற புள்ளிக் 
கணக்கில் இழந� ஒசொகொ, 
இரண்ெொவது டசடடிலும் 
டசொ�ப்பலொ்ன ஆடெத்ட� 
டவளிப்படுத்தி்னொர்.இறுதியில் 
டசவஸ்பெொவொ 6-4,6-4 எனற 
பநர் டசட கணக்கில் டவற்றி 
டபற்று இறுதிப் பபொடடிக்கு 
முனப்னறி்னொர்.   

டசவஸ்பெொவொடவ விெ 
ஒசொகொ அதிரடியொக விடள 
யொெக் கூடியவர்.ஆ்னொல் சனி 
யனறு நடெடபற்ற அடரயிறுதி 
ஆடெத்தில் ஒசொகொ எப்படித் 
ப�ொல்வியுற்றொர் எனபட� 
யூகிக்க முடியவில்டல எனபது 
குறிப்பிெத்�க்கது.

 J பெய்ஜிங் 

இறுதியில் பெவஸ்டொவொ...!  

சீன ஓபன் டடன்னிஸ்

விண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 2 ் ெஸ்ட்,5 ஒருநாள் மற்றும் 
3 டி-20 என மூன்று விதமான ப�ாட்டிகெளை ் கொண்ெ 

்தாெரில் �ஙபகெற்�தற்கொகெ இந்தியா வந்துள்ைது.2 ப�ாட்டி 
கெளைக ் கொண்ெ ் ெஸ்ட் ் தாெரின் முதல் ஆட்ெம் குஜராத் 
மாநிலம் ராஜபகொட்டில் வியாழனன்று ்தாெஙகியது. 

ொஸ் ் வன்று ப�ட்டிஙளகெ பதர்வு ் ெயத இந்திய அணி, 
முதல் இன்னிஙசில் பகொலி (139 ரன்கெள்), பிரித்வி ஷா (134 
ரன்கெள்), ஜபெஜா (100 ரன்கெள்) ஆகிபயாரின் அ�ார ெதத்தால் 
9 விக்கெட்டுகெள் இழப்பிற்கு 649 ரன்கெள் குவித்து டிகைர் 
்ெயதது.

விண்டீஸ் அணி தனது முதல் இன்னிஙசில் அஸ்வின் 
சுழளலச் ெமாளிககெ முடியாமல் 181 ரன்கெள் எடுத்து ஆட்ெ 
மிழந்தது.அ�ாரமாகெப் �ந்து வீசிய அஸ்வின் 4 
விக்கெட்டுகெளை வீழ்த்தினார்.

468 ரன்கெள் பின்தஙகிய விண்டீஸ் அணி,�ாபலா ஆன் 
்�ற்று இரண்ொவது இன்னிஙளெ ்தாெர்ந்தது.முதல் 
இன்னிஙசில் விண்டீஸ் அணிளய அஸ்வின் புரட்டி எடுத்த 
நிளலயில்,இரண்ொவது இன்னிஙசில் ஜபெஜா - குல்தீப் 
கூட்ெணி விண்டீஸ் அணியின் ப�ட்டிங வரிளெளயச் சின்னா 
பின்னமாககியது.விண்டீஸ் அணியின் மிடில் ஆர்ெர் 
விக்கெட்டுகெள் சீட்டுககெட்ளெப் ப�ால அடுத்தடுத்து 
ெரிந்தாலும்,்தாெககெ வீரர் கீரன் �வல் (83 ரன்கெள்) தனி 
ஒருவராகெப் ப�ாராடினார். 

கீரன் �வல் ஆட்ெமிழககெப் பின் வரிளெ வீரர்கெள் இந்திய 
அணியின் �ந்துவீச்ளெ தாககுப்பிடிககெ முடியாமல் அடுத்த 
டுத்து ்�விலியன் திரும்பினர். 

இறுதியில் விண்டீஸ் அணி 50.5 ஓவர்கெளில் 196 ரன்கெள் 
எடுத்து ஆட்ெமிழந்தது.இதன் மூலம் இந்திய அணி 
இன்னிஙஸ் மற்றும் 272 ரன்கெள் வித்தியாெத்தில் அ�ார ் வற்றி 
்�ற்்றது.இந்திய அணி தரப்பில் குல்தீப் யாதவ் 5 விக்கெட்கெ 
ளையும்,ஜபெஜா 3 விக்கெட்கெளையும் வீழ்த்தி ் வற்றிககு 
உதவினர். ஆட்ெநாயகெனாகெ முதல் இன்னிஙசில் ெதமடித்த 
இந்திய இைம் வீரர் பிரித்வி ஷா பதர்வு ் ெயயப்�ட்ொர்.

இரு அணிகெளுககு இளெபயயான 2-வது ் ெஸ்ட் ப�ாட்டி 
ளைதரா�ாத்தில் 12-ஆம் பததி (்வள்ளிககிழளம) நளெ 
்�றுகி்றது.

 J ராஜ்காட் 

விண்டீஸ் அணிகடகதிரான முதல் டடஸ்ட்

இந்திய அணி அ�ொர பவற்றி

இந்தியன் சூப�ர் லீக் 
்கொல்�ந்து

ககரளா - மும்ப ஆட்டம டிரா 
ஐ.எஸ்.எல். எ்ன அடழக்கப்படும் இநதி 

யன சூப்பர் லீக் கொல்பநது ட�ொெரின 5-வது 
சீசன கெந� வொரம் ட�ொெங்கியது.டவள்ளி 
யனறு நடெடபற்ற 7-வது லீக் ஆடெத்தில் 
பகரளொ - மும்டப அணிகள் பமொதி்ன.டகொச்சி 
டம�ொ்னத்தில் இந� ஆடெம் 1-1 எனற 
பகொல் கணக்கில் டிரொவில் முடிவடெந�து. 

இன்்றைய ஆட்டம (9-வது லீக) 
 J பெங்களூரு - ஜாமபஷெட்பூர் 
 J இடம : பெங்களூரு   
 J ்ேரம : இரவு 7:30 மணிக்கு

இநதிய கிரிக்டகட அணியில் 
பபடடிங் �குதிடய டவத்து 

வீரர்கடளத் ப�ர்வு டசய்��ற்கொக 
நொன வொழ்த்துக்கள் ட�ரிவித்துக் 
டகொள்கிபறன.இருப்பினும் சிறு 
�வறு ஒனறு நிகழ்நதுள்ளது. புஜெொரொ 
விண்டீஸ் அணிக்டகதிரொக நனறொக 
விடளயொெக் கூடியவர்.டசொந� மண்ணில் 
நடெடபறும் அட்னத்துச் சர்வப�ச 
டெஸ்ட பபொடடிகளிலும் புஜெொரொ அதிக 
ரனகள் குவித்துள்ளொர். இ�்னொல் 
புதுமுக வீரரொ்ன மயொங்க் அகர்வொலுக்கு 
வொய்ப்பு டகொடுத்து, டவளிநொடடு 
மண்ணில் சொதிக்க புஜெொரொவிற்கு புதிய 
வியூகங்கடளக் கற்றுக்டகொடுக்க முயற்சி 
டசய்யலொம்.புதிய பபடஸ்பமனகடள 
உருவொக்கவும் திடெம் டகொண்டு 
வரபவண்டும்.

டிபரண்டிங வொய்ஸ...

 J இந்திய அணியின் முன்்ாள் வீரர் சஞசய் மஞ்ச்ரக்கர் அளித்த ்ெட்டியிலிருந்து...

ஆண்டு 
உல்கமயம்40

வைரும் ெந்ளதகெளுககொன வரம் என்கி்ற 
உலகெமயம் �ற்றிய சித்தரிப்பு ்வறும் 
கெனபவ என்று கூறுகி்ற அவ்வறிகளகெ 
கெெந்த 40 ஆண்டுகெளில் “பநர்ளமயற்்ற 
நிதி நெவடிகளகெகெள், கெட்டுப்�ாெற்்ற 
கொர்ப்�பரட் �லம், மககெளின் 
வாஙகும் ெகதிளயத் தாஙகுகி்ற 
சிககென நெவடிகளகெகெள் ஆகிய 
மூன்று ப�ாககுகெளின் கெலளவபய 
“உலகெமயமாககெல் என்று கெடுளமயாகெச் 
ொடுகி்றது.

விடியலுககொன கீதம் என்று 
வரபவற்கெப்�ட்ெ உலகெமயமாககெல் 
இன்று உலகெப் ்�ாருைாதாரக 
கெடிகொர முள்ளை உலகெ 
யுத்தத்திற்கு முந்ளதய கொலத்திற்குப் 
பின்பனாககிக சுழற்றிவிட்ெது 
என்கி்றது அவ்வறிகளகெ. அன்று 
தந்திக கெம்பிகெள், ரயில் �ாளதகெள், 
நீராவிக கெப்�ல்கெள் ப�ான்்ற ்தாழில் 
நுட்� முன்பனற்்றஙகெள் பவகெமாகெ 
நிகெழ்ந்த கொலம் அது. எனினும் அது 
ஏகெப�ாகெஙகெளின் வைர்ச்சியும், ஊகெ 
நிதி விளையாட்டுகெளும் நிள்றந்த 
யுகெமாகெவும் இருந்தது. இதனால் 
கொணச் ெகிககொத ஏற்்றத்தாழ்வுகெளும், 
்�ாருைாதார �லூன்கெள் அதீதமாய 
விரிவதும் ்வடிப்�துமான 
ப�ாககுகெளும் ஏற்�ட்ென.

புனித விொரளணயும் சுதந்திரச் 
ெந்ளதயும் ஒப்பிெத்தககெது 
என்்றார் ஜான் பமனாட் கீன்ஸ். 
இளத இவ்வறிகளகெயும் 
குறிப்பிடுகி்றது. கி.பி.1200 கெளில் 
மத அடிப்�ளெவாதிகெள் மாற்றுக 
கெருத்துககெளை ஈவிரககெமின்றி 
நசுககிய “புனித விொரளண” 
(Holy Inquisition) ப�ான்று 
இன்றும் மூலதன நலன்கெளைப் 
�ாதுகொககெ ெமூகெத்தின் ்�ரும் 
�குதி கொவு ்கொடுககெப்�டுகி்றது. 
இதற்கொகெ உலகெமயம் 
உருவாககுகி்ற கெருத்தாககெஙகெள் 
அவற்றின் கெர்த்தாககெைாபலபய 
நம்�ப்�டுவதில்ளல. தற்ப�ாது 
நளெ்�றுகி்ற வர்த்தகெப் ப�ார்கெள் 
“ெமன் அற்்ற அதீத உலகெமயத்தின்” 
அறிகுறிகெபை என்கி்றது அறிகளகெ. 

மககெள் கெடிவாைம் இல்லாத 
கொர்ப்�பரட் உலகின் ப�ரஙகெள் இன்று 
அரஙபகெறிக ்கொண்டிருககின்்றன. 
இக கொர்ப்�பரட் நிறுவனஙகெள் 
“சுதந்திர வர்த்தகெ” உென்�ாடுகெளைப் 
�யன்�டுத்திக ்கொண்டு ெந்ளதளய 
ஆதிககெம் ்ெலுத்து�ளவயாகெ 
உள்ைன. லா�மும், சுற்றிக 
்கொண்பெயிருககும் மூலதனமும் 
்கொண்ெ அதீத உலகெமயத்தால் 
விளலகெளைத் தீர்மானிககின்்றன. 
அளலப�சிகெள் அதற்கு பிரதானமாகெ 
உள்ைன. அறிகளகெயின் 
கெடுளமயான இவ்விமர்ெனம் 
இப்�டி முடிகி்றது. “இது �ணமும், 
அதிகொரமும் பிரிககெப்�ெ இயலாத 
உலகெம். இஙகு கெட்டுப்�ாடுகெளின் 
பமற்�ார்ளவயிலிருந்தும், 
தளலயீடுகெளிலிருந்தும் மூலதனம் 
தாபன தப்பித்துக ்கொள்கி்றது.”

விதிவிலககுகெள் �ற்றியும் அறிகளகெ 
ப�சுகி்றது. சீனாவும், கிழககு ஆசிய 
நாடுகெள் சிலவும் உலகெமய யுகெத்தில் 
முன்பனற்்றஙகெளைக கெண்டுள்ைன. 
உலகெமய கெருதுபகொள் பதால்விளயத் 
தழுவினாலும் இந்நாடுகெள் தஙகெளின் 
்வற்றிகெளைக ்கொண்ொடுகின்்றன.

ஆனால் சீனாவின் முன்பனற்்றம் 
உலகெமயத்ளத அது �யன்�டுத்திக 
்கொண்ெதால் மட்டுமின்றி 
அதன் பநர்த்தியான ்தாழில் 
மயமாககெலுககொன திட்ெமிெலாலும் 
ஏற்�ட்டிருப்�தாகும். நவீன மயத்திற்கு 
சில ்தாழில்கெளைத் ்தரிவு ்ெயதல், 
மதிப்பு ெஙகிலிகெளை �டிப்�டியாகெ 
உயர்த்துதல், அதன் ஈர்ப்புத் 
தன்ளமயால் குள்றந்த ்ெலவு 
உற்�த்தி தைமாகெ மாற்றுதல், �ரந்த 
ெந்ளதளய �யன்�டுத்தி ்தாழில்நுட்� 
�கிர்வில் ெலுளகெகெளைப் ்�றுதல் 
ஆகிய அம்ெஙகெள் அத்திட்ெமிெலில் 
முககியமானளவ. உலகெமயப் 
�ாளதககொன “பமற்கெத்திய 
வழிகெளை” கெளெப்பிடித்து சீனா 
்�ாருைாதார ஏணியில் 
பமபலறினாலும் அதன் 
வைர்ச்சி அச்ெத்ளதயும் 
்வறுப்ள�யும் பமளல 

நாடுகெளுககு ஏற்�டுத்தியுள்ைன. 
கொரணம் அதிகொர பமாகெபம ஆகும்.

சிஙகெத்தின் �ஙகு உலகெ 
மதிப்புச் ெஙகிலிகெளின் வாயிலாகெ 
விரல்விட்டு எண்ணக கூடிய 
�ன்னாட்டு நிறுவனஙகெளுகபகெ 
கிளெககி்றது என்கி்றது. அஙகொட் 
(UNCTAD) ்வளியிட்டுள்ை 
அறிகளகெ. அதிகெ மதிப்பு கூட்ெல் 
்கொண்ெ உள்ளீட்டு ்�ாருட்கெள் 
(INPUTS) �ாதுகொககெப்�ட்ெ 
அறிவார்ந்த ்ொத்துரிளம ஆகியன 
�ன்னாட்டு நிறுவனஙகெளின் மதிப்பு 
ெஙகிலிகெளுகபகெ ்�ரும் �ஙளகெத் 
தருவதாகெ உள்ைன. வைர்முகெ 
நாடுகெளில் நளெ்�றுகி்ற முழு 
உற்�த்திச் ெரககு ஏற்றுமதி மிகெச் சிறிய 
�ஙளகெக ்கொண்ெதாகெபவ உள்ைது. 
சூப்�ர் ஸ்ொர் நிறுவனஙகெள் உலகெ 
ஏற்்றத்தாழ்வுகெளை அதிகெரிககின்்றன. 
நிள்றய எண்ணிகளகெயிலான சிறு 
நிறுவனஙகெளும், ்தாழிலாைர்கெளும் 
வருமானத்தில் தஙகெள் �ஙளகெ இழந்து 
வருகின்்றன.

்தற்கு - ்தற்கு ஒத்துளழப்பு (South - 
south corperation) �ற்றி இவ்வறிகளகெ 
ப�சுகி்றது. ஆனால் “்வற்றியாைர்கெள் 
உலகின் ்�ரும் �ஙளகெ விழுஙகுவது” 
தடுககெப்�டுவது �ற்றிய திட்ெபமா, 
வளர�ெபமா அறிகளகெயில் இல்ளல. 
அறிகளகெ இப்�டி முடிவளெகி்றது.

“21 வது நூற்்றாண்டு உலகெமயத்தின் 
்�ரிய முரண் எது்வனில், அது 
்நகிழ்வு த்தன்ளம - தி்றளம - 
ப�ாட்டி �ற்றி்யல்லாம் 
எல்ளலயில்லாமல் 
ப�சினாலும் 

அளவ்யல்லாம் எளிதில் 
்நாறுஙகெக கூடியதாகெ,்ெயலூககெம் 
குள்றந்தளவயாகெ, இளணப்பு 
முறிந்தளவயாகெ உள்ைன என்�பத. 
ஏற்்றத்தாழ்வுகெள் ்தாெர்ந்து 
அதிகெரிப்�தால் கெென் வளலயும் 
விரிகி்றது. ்�ாருைாதார ஓட்டுநர் 
இருகளகெயில் சூழ்ச்சியான நிதி 
நெவடிகளகெகெள் வந்தமர்ந்து விட்ென. 
அரசியல் அளமப்புகெளின் மீதான 
நம்�கெத்தன்ளம வ்றண்டுவிட்ென. 
இளதவிெ பமாெமாவதற்கு என்ன 
மிஞ்சியிருககி்றது?’

இளவ “அஙகொட்” அளமப்பின் 
வார்த்ளதகெள். உலகெமயத்தின் 40 
ஆண்டு �வனி �ற்றிய கெடுளமயான 
விமர்ெனம். இெதுொரிகெள் உலகெமய 
யுகெம் துவஙகியதிலிருந்து முன் 
ளவத்து வந்துள்ை எச்ெரிகளகெகெள். 
கொலத்தின் பவகெத்திற்கு 
ஈடு்கொடுககெ முடியாதவர்கெள், 21ஆம் 
நூற்்றாண்டிபலபய அடி்யடுத்து 
ளவககொதவர்கெள், நவீன உலளகெப் 
புரிந்து ்கொள்கி்ற தி்றனற்்றவர்கெள்... 
இப்�டி இெதுொரிகெள் மீது 
்�ாழியப்�ட்டுள்ை அவதூறுகெள் தான் 
எத்தளன! எத்தளன!

ஆனால் “அஙகொட்” பநாககெஙகெள் 
பவ்றாகெ இருககெலாம். தீர்வுகெளை 
முன்ளவககொமல் இருககெலாம். 
ஆனால் இெதுொரிகெளின் 
எச்ெரிகளகெகெளை நிரூ�ணம் 
்ெயதிருககி்றது.

உலகெமயத்தின் பகொரக 
கெரஙகெளில் இரத்தம் 
வழிகி்றது! அதன் முகெத்திபலா 

கொலத்தின் 
உமிழ்நீர்!

ரஙகளில் வழிகிறைது இரததம...
முகததிக�ா கா�ததின் 
உமிழ்நீர்...
அழகான கனவு...
அ�ஙககா�மான யதார்ததம...
அழகான கனவு... அ�ஙககா�மான 
யதார்ததஙகள்...இது உ�கமயமாககல் 
பறறிய வர்்ண்ன. யாரு்டய 
வார்த்தகள் இ்வ? இடதுசாரி 
அ்மப்புகளாககவா, த்�வர்களாககவா 
இருககுடமன்று தாகன யூகிககிறீர்கள்! 
அதுதான் இல்்�. “அஙக டாட்” 
(UNCTAD) என்கிறை ஐ.நா.வின் 
வர்ததக மறறும வளர்ச்சிககான 
அ்மப்பின் கருததுககளாகும. அதன் 
இவவாண்டு அறிக்கயில் “அதிகாரம, 
கம்டகள் மறறும சுதந்திரச் சந்்த 
குறிதது மாயம” (power Platforms 
and free market Delusion) 
என்றை து்்ணத த்�ப்பின் கீகழ 
இவவளவு பரபரப்பான விமர்சனம 
டசயயப்பட்டுள்ளது.
“அஙகடாட்” அ்மப்பிறகு 
இப்படிப்பட்ட பரபரப்புக்ள 
உருவாககுகிறை வர�ாறு உண்டு 
என ‘்�ப் மின்ட்”இதழின் 
(2.10.2018) டசயதி கூறுகிறைது. 
வழிபாட்டுககுரியதாக மாறறைப்பட்ட 
டபாருளாதார பிமபஙக்ள 
தகர்தடதறிந்துள்ள ப� “அஙகபாட்’ 
அறிக்கயில் இதுவும ஒன்று என 
அச்டசயதி சிததரிககிறைது.

க
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ெசங்ெகாடிச் ெசம்மல் பிஎஸ்ஆர்
 பக்கம் 129kJiu

ெதாடர்ச்சி: அ த்த பக்கம்

சுயம் லிங்கம் பாலகேணஷ்  

மனித வாழ்க்ைகயில் எல்ேலா க்கும் 
பிரச்சைன உள்ள . எல்லா 
மனிதர்க க்கும் ஏதாவ  

ஒ   வைகயில் கஷ்டம் இ க்கிற . 
அன்றாட உண க்கும், பிைழப் க்கும் 
வழியில்லாமல் ெத ேவாரங்களில் வீடின்றி 
வா ம் மனிதர்கள் நம் கண் ன்ேன 
நடமா கின்றனர். 

நம  யரத் க்கு காரணம் என்ன? 
என்பைத ேயாசிப்பைத தவிர்த் , 
“கட ேள என்ைன ம் என் கு ம்பத்ைத ம் 
காப்பாற் ’’ என்  ெசால்லிவிட் , 
அ த்த நாைள நகர்த்த ஒ  நம்பிக்ைக 
ேதைவயாக இ க்கிற . கட ள் எங்ேக 
இ க்கிறார் என்பதற்கு மார்க்சின் பதில் 
இேதா: ‘‘இரக்கமில்லாத இந்த உலகத்தில் 
க ைணயின் வடிவமாக ம், இதயமில்லாத 
இந்த உலகத்தின் இதயமாக ம், ஏ மற்ற 
ஏைழகளின் ஏக்கப்ெப ச்சாக கட ள் 
இ க்கிறார்”.

கட ைள பலதரப்பட்ட மக்க ம் 
ஒவ்ெவா  காலகட்டத்தி ம் 
பலவழி ைறகளில் வழிபட்  வ கின்றனர். 
தின ம் உைழத்  கைளத்த உைழக்கும் 
வர்க்கத்தினர் தன் கு ம்பத்ேதா  
ேகாவில்க க்கு ெசன்  வந்தால், தம் 
மனபாரம் குைறந்ததாக நம் கின்றனர். 
அவ்வழிபாட் க்கு தன் உைழப்பின் ஒ  
பகுதிைய ெசலவிட ம் ெசய்கின்றனர். 

உைழக்கும் வர்க்கத்தில் 
ெப ம்பகுதியினரின் கட ள் 
நம்பிக்ைகைய, அரசாங்கம் 

ேகாவில்களில் உண்டியல் ைவத் ம், 
கட்டண தரிசனச்சீட்  வழங்கி ம் 
காசாக மாற் கிற . இன் ம் சிலர் 
கட ைள  நன்றாக ெவகுஜன மக்களிடம் 
மார்க்ெகட்டிங் ெசய் , கட ைள 
காட்சிப்ெபா ளாக மாற்றிவிட்டனர். 

மதவாதிகேளா ேகாவில் 
விழாக்கைள ம், விேசஷ நாட்கைள ம் 
கூட மத ெவ ப்ைப ண் வதற்கான 
வாய்ப்பாக பயன்ப த் கின்றனர். மனிதன் 
தன் ஆள்மனதில் உள்ள பயத்தினால் 
ேமற்ெகாள் ம் வழிபாட்  ைறகள் பல, 
அவற் ள் சில,

இயற்ைக வழிபாட்  ைற, 
குலெதய்வ வழிபாட் ைற, சி ெதய்வ 
வழிபாட் ைற, பிரம்மாண்டத்ைத 
காட்டி மக்கைள ஓரிடத்தில் குவிக்கும் 
ெசவிலியர் வழிபாட் ைற.இயற்ைகயின் 
மீ ள்ள பயம் மற் ம் அறியாைமயின் 
காரணமாக ஆதிமனிதன் இயற்ைகைய 
வழிபட்  வந்தான். தன் ன்ேனார் 
வழியில் நல்வாழ் , அற்ப ஆ ள் 
வாழ்ந்த ன்ேனார்கைள குலெதய்வமாக 
நிைனத்  வழிபடத் வங்கினான். பின்னர், 

டநம்பிக்ைகயின் காரணமாக  ேபய் 
பிசாசுகளிடமி ந்  காப்பாற்றக்ேகாரி 
ஊர்களில் ெபா வான ேகாவில் அைமத் , 
சி ெதய்வங்கைள ஊர்காக்கும் கட ளாக 
நம்பி வழிபடத் வங்கினான். 

இைவெயல்லாேம மனிதன் தன் 
ஆழ்மனத்தில் இ ந்த பயத்தின் 
காரணமாக, தன்ைன யாராவ  காப்பாற்ற 
ேவண் ம் என நிைனத் , மனிதன் 

பைடத்த வழிபாட் ைறகள். 

நான்காவதாக, இன்ைறய 
ச கத்தில் மிக ஆழமாக 

ஊ வி, 

மக்களின் சிந்தைனைய ம ங்கடித் , 
பிரம்மாண்டத்ைதக்காட்டி மக்கைள 
ஓரிடத்தில் குவிக்கும் ெசவிலியர் 
வழிபாட் ைறயின் தாக்கத்ைத நாம் 
அ பவத்தில் பார்த் க்ெகாண்டி க்கும் 
காலமி . 

ெசவிலியர் வழிபாட்  ைறக்கு, 
ஆந்திராவின் தி ப்பதி ம், ேகரளாவின் 
சபரிமைல ம், தமிழகத்தின் ம ைர 
மீனாட்சி ம், கனின் அ பைட 
வீ க ம் க்கிய உதாரணங்கள். 
இங்ேக ெபா மக்களின் நம்பிக்ைகைய 
உண்டியைல நிைறக்கும் பணமாக 
மாற்றப்ப ம் நிகழ்  தட டலாக தின ம் 
நடக்கிற . ேமற்கண்ட கட ள்கள் 
உண்டியலில் காசுேபாட ெசான்னதாய் எந்த 
ரட்  ராணத்தி ம் குறிப் கள் இல்ைல 

என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . 
குறிப்பாக த் க்குடி 

மாவட்டத்தி ள்ள தி ச்ெசந் ர் கன் 
ேகாவி ம், குலேசகரன்பட்டினத்தில் 
நைடெப ம் தசராவிழா ம் (ைமசூ க்கு 
அ த்தபடியாக என்  விளம்பரம் 
ெசய்யப்ப கிற ) ெவகுஜன மக்களின் 
நம்பிக்ைகைய நாசுக்காக பயன்ப த்தி 
வணிகம் ஒன்ேற பிரதானமாக 
ேகாவி ம் அதன் வளாக ம் 
மாற்றியைமக்கப்பட் ள்ளன. 

1872 ஆம் ஆண்டில் தி ச்ெசந் ர் 
ேகாவிலில்; ைழந்த ஒ  குறிப்பிட்ட 
சாதியினரால் தீட் ப்பட் விட்டதாய் 
வழக்கு ெதாடரப்பட் , தீர்ப்பில் ெகாடிமரம் 
வைர ெசன்றதால் தீட்  ஆகா  என 
தி ெநல்ேவலி ஜில்லா ேமஜிஸ்திேரட் 
தீர்ப்  வழங்கிய  வரலா . 

அ நாள்வைர ேகாவிலின் 
கிழக்குப்பகுதியில் உள்ள 

ெவளிப்பிரகாரத்தில் உள்ள 
சுவரின் வட்ட வடிவ 

ஓட்ைட வழியாக 
(இன்றள ம் 

உள்ள ) தரிசனம் ெசய்தவர்கள் ஆலய 
ைழ ப்ேபாராட்டம் நடத்தியதற்காக 

ேமற்கண்ட வழக்கு நைடெபற் ள்ள . 

அக்காலத்தில், ேகாவி க்கு 
ெவளிப்பிரகாரத்தில் சில சாதியினர், 
ெகாடிமரம்வைர சில சாதியினர் என்  
பாகுபா  பார்த்  தம் மக்க க்கு அ ள் 
வழங்கியவர் தி ச்ெசந் ர் கன். 

ஆனால், அேத பிற்ப த்தப்பட்ட, 
தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினர் ெபா ளாதார 
நிைலயி ம், அரசியலி ம் ன்ேனற்றம் 
கண்ட ம் இன் , ஆகமவிதிகைள 
தளர்த்தி அக்ேகாவிலின் கட ளின் 
ெபயரில் ேபாலி ஆன்மிகவாதிகளான 
ஆசாமிகள், ேகாவிலின் வணிகத்ைத 
ெப க்கும் ெபா ட்  அைனத்  சாதி 
மக்கைள ம் கட்டண தரிசனத்தில் 
அரவைணத் க்ெகாண்டனர். 

தி ச்ெசந் ரி ம், 
குலேசகரன்பட்டினத்தி ம் 
ேகாவிைலச்சுற்றி ம் வணிக ரீதியிலான 
ேகாவில் பிரசாத ஸ்டால்கள் என்ற 
ெபயரில், ேதங்காய் பழத்ைதக்கூட 
அநியாய விைலக்கு விற்  அற்ப லாபம் 
சம்பாதிக்கின்றனர் அரசாங்கத்தின் 
ஆதர  ெபற்ற ெப தலாளிகள். 
சி வியாபாரிக க்கு ேகாவில் பிரகாரம் 
கூட தினசரி ேபாராட்டக்களம்தான். 

ஆள் உயர உண்டியல்கைள ம், 
தட்சைண பறிக்கும் ஆசாமிகைள ம் 
ெப தலாளிகளின் 

தைலவாய்க்கைடகைள ம் தாண்டி, 

ேகாவி க்கு வ ம் கு ம்பங்கள் மன 
அைமதிையப்ெப வ  ேலசுப்பட்ட 
காரியமல்ல. 

மாதா மாதம் வ ம் சாதாரண  
தினங்கைளக்கூட மாதாந்திர ெசவ்வாய், 
ெவள்ளி என் ம், கந்தசஷ்டி, 
தசரா (நவராத்திரி விழா) என் ம், 
விதவிதமாய் விேசஷங்கள் என 
ெபயர் ைவத் , வ டத்தின் 90 
சதவீதம் நாட்கைள ெவகுஜன மக்கள் 
ேகாவில்கைளத்ேதடிவந்  தாங்கள் 
உைழத்  சம்பாதித்த பணத்ைத ெசல  
ெசய் ம்ெபா ட்  ஏற்பா  ெசய் வி ம் 
கூட்டம் ஊெரங்கும் பரவியி க்கிற . 

கடன் தீர, பணம் ேவண் ம். 
அதற்கு உைழக்க ேவண் ம். ஆனால் 
உைழத்  ேசமித்த பணத்ைதக்ெகாண் , 
விதவிதமாய் மாைல வாங்கி, ேகாவிலில் 
உள்ள சாமிக்கு ேபாட்டால், கடன் தீ ம் 
என்  ஆசாமிகள் கூ ம் தல் 

டநம்பிக்ைகைய வளர்த் , ேகாவில்களின் 
வ மானத்ைத ெப க்கி, உைழக்கும் 
மக்களின் ேசமிப்பிைன பி ங்கிவிட் , 
அரசியல்வாதிக க்கு சிறப்  தரிசனம், 
மணியடி தரிசனம் காட்டி, மாைல 
மரியாைத அளிக்கும் மதியற்ற வணிக 
வழிபாட் ைறைய இன்ைறய ேபாலி 
ஆன்மிகவாதிகள் கூட்டம் பக்குவமாய் 
ெசய் வ கிற . 

குறிப்பாக குலேசகரன்பட்டினம் தசரா 
தி விழாைவ, ைமசூ க்கு அ த்தபடியாக 

ெபா ளாதாரம்

உரிைம விஜய்

னிதத்திற்கும் ைமக்கும் 
இைடேய பல ஆண் களாய் 
பல்ேவ  சண்ைட சச்சர கள் 

ஓயாமல் ெதாடர்ந்  ெகாண்டி க்க, 
சமீபத்தில் ெவளியான உச்சநீதிமன்ற 
தீர்ப்பில், அைனத்  வய  
ெபண்க க்கும் சபரிமைலக் 
ேகாயிலில் ைழய அ மதி 
கிைடத்த . இ  ைமயின் 
ெவற்றி என்  ெசால் வைத விட, 
தவிர்க்க டியாத காலமாற்றத்தின் 
ஒ  சி  ெவளிப்பா  என்ேற 
ெசால்லலாம். 

அைர ற்றாண் களாகத் 
ெதாட ம் சம்பிரதாயத்தி ம் 
பழக்கவழக்கத்தி ம் மாற்றம் 
ேதைவயற்றதாக ம், அ  
மதரீதியாகப் பாவமானதாக ம் 
ெசால்லப்ப ம் ேபா , 
அைர ற்றாண் க்குப் 
பின்னால் இ க்கும் மா பட்ட 
காலக்கட்டத்தின் ேகாணத்தில் 
அவற்ைறப் பார்க்க ேவண்டி 
இ க்கிற . ெசால்லப் ேபானால் 
உடன்கட்ைட ஏ வ ம், குழந்ைத 
தி மண ம், விதைவ ம மண 
ம ப் ம் கூட அன்ைறய 
பழக்கத்தில் கைடபிடிக்கப்பட்டைவ 
தாேன! ஆனால் அவற்ைற 
காலமாற்றம் என் ம் தம் 
ெமன்  ஏப்பம் விட் ப் 
பல ஆண் கள் கடந்  
ேபானைத யா ம் 
ம த் விட டியா .

கா கைள ம் 
மைலகைள ம் 
தாண்டிப் னிதப் 
பயணம் 
ேமற்ெகாள்வ  
ெபண்க க்கு 
உடல் ரீதியாக 
கடினம் என்ற 
காரணத்திற்காக 
அைர 

ற்றாண் களாக 
இந்தத் தைட 
இ ந்  வ கிற  
என்  ெசால் ம் 
பதி க்கு, 
தற்ேபா  
இ க்கும் தரமான 
சாைலக ம் ெசாகுசு 
வாகனங்க ேம 

எதிர்சாட்சியாக வந்  நிற்கின்றன. 
ெபண்களின் பல்ேவ  
சாதைனக ம் எதிர்க் ேகள்வி 
ேகட்கின்றன. ‘ ப்பைடந்த 
ெபண்களின் வரவால் ஆலயத்தின் 
னிதம் ெகட்  வி ம்’ என்பேத 

இ தியாக அவர்கள் ெசால் ம் 
லகாரணம். பைடப்ைபப் 
னிதம் அற்ற  என்  இவர்கள் 

ெசால் வ  கூட அதன் 
பைடப்பாளிையேய நிந்திப்பைத 
ேபால் தாேன.

ஒ  மண்டலம் சன்யாசியாய் 
விரதம் இ ந்  வ ம் 
ஆண்கைளப் ேபால் 
ப்பைடந்த ெபண்களால் 

எல்லா நாட்க ம் விரதம் 
இ ந்  னிதத்ேதா  வர 

டியா  என்பவர்களிடம் 
எ  னிதம்? என்  
இயற்ைக உரக்கக் 
ேகட்கும் ேகள்விக்குப் 
பதில் இ ப்பதாய்த் 
ெதரியவில்ைல.

தீட்  என்  காரணம் 
ெசால்லி, தனியாக ஒ  
சாப்பா த் தட் ம் 
தைலயைண ம் 
ெகா த்  வீட் க்குள் 

ைழயேவ 
அ மதி ம த் , 
அன்  ெபண்ைண 
வீட் வாசல் 
திண்ைணயிேல 
தங்கைவத்த 

ச கம், சில ஆலயங்களில் 
அ மதி ம ப்ப  ஒன் ம் 
வியப்பில்ைல. ஆனால் இன்  
காலத்தின் சுழற்சியில் அந்த 
பழக்க ம் காணாமல் ேபாய்விட்ட , 
திண்ைணக ம் மைறந்  விட்டன. 

எல்லா ஆலயங்களி ம் 
அ மதி ம க்கப்ப வதில்ைலேய, 
சில வழிபாட் த் 
தலங்களின் ஐதீகத்ைத ம் 
வராலாற்ைற ம் ெபா த்ேத 
சில எ தப்படா விதி ைறகள் 
கைடபிடிக்கப்ப கின்றன என்  
ஒ  மதத்தின ம், இ  பாலா ம் 
ஒன்றாய் ஆலயத்தில் வழிப ம் 
அளவிற்கு ேபாதிய இட ம் 
இல்ைல அ  கட்டாய ம் இல்ைல 
என்  மற்ெறா  மதத்தின ம் 
அவரவர் ஆலயத்திற்கு ெவவ்ேவ  
காரணங்கள் கூறினா ம், உரிைம 
ம க்கப்ப வ  என்னேவா  
ெபண்க க்குத்தான். அவர்கள் 
ெசால் ம் காரணங்கள் எந்த ஒ  
மத ல்களி ம், இயற்ைகயின் 
மடியி ம் கிைடத்ததாய்த் 
ெதரியவில்ைல.

‘க வைற’ என் ம் 
வார்த்ைதயில் கூட, ேகாயிைல 
விட ெபண் க்குத் தாேன 
உரிைம அதிகம்.. அவ ம் ‘தீட் ’ 
என்  நிைனத்  தன் க க்குள் 
நம்ைம அ மதிக்கா  இ ந்தால், 
ஒ ேவைள இந்தப் பிரச்சைன 
எழேவ வாய்ப்  இ ந்தி க்கா  
ேபா ம்.

வணிகமயமாகிவிட்ட வழிபாட் ைறவணிகமயமாகிவிட்ட வழிபாட் ைற

க வைற என்றாேல 
ெபண் க்குத்தாேன உரிைம
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ஆர்.ெசம்மலர்சி கைத

ேசர்ந்  சைமக்கலாம்இைர ேத ம் பறைவஇைர ேத ம் பறைவஅ.ேவளாங்கண்ணி

இந்த ஒ  மாசமா சனங்க மாறி மாறி 
அன்னத்ேதாட வீட் க்கு நைடயா 
நடக்குறாங்க .  சூ  பட்ட ைன 

பாைலக் குடிக்க தயங்குற மாதிரி அந்த சனங்க 
ெசஞ்ச ேவைலைய நிைனச்சா அன்னத் க்கு 
அச்சமாகு .

ேநத்  வீட் க்கு வந்  விபரமா ேபசின 
பரமசிவம் அ  பத்தா ன்  இப்ப ம் 
காலங்கார்த்தால வந்  நிக்கறா . அவைர 
சமாளிச்சு வழிய ப்ப வாச க்கு வந்தா 
தண்ணி ைபப்ைப சுத்தி வீதிேய நின்  
சலசலத் கிட்டி க்கு .

ஏ  மணி கூட ஆகைல. அ க்குள்ள 
சாந்தி வீட் க்கு நா  ேபான் ! எல்லாம் 
நகராட்சிலயி ந் ...! ‘’வரி கட்ட வாங்க 
.ஏதாச்சும்னா ேநர்ல ேபசிக்கலாம். எ க்கும் 
ைகயில ஆயிரம் ெரண்டாயிரம் தனியா 
ெகாண் ட்  வாங்க .’’ இதான் விசயம்.

வ சத் ல ஒ  தடைவ ஒ  மாசம் 
ஆட்ேடால ெரக்கார்  ேபாட்  தண்ேடாரா 
சத்தத்ேதாட ‘‘இந்த ஆண் க்கான வீட்  
வரி ெசாத் வரி காலியிட வரி கம்ெபனி 
வரி தண்ணி வரி எல்லாம் இந்த மாசக் 
கைடசிக்குள்ள கட் ங்க. இல்லாட்டி நகராட்சி 
ஜப்தி நடவடிக்ைக எ க்கும்’’  அறிவிச்சு 
தி ம்ப தண்ேடாராேவாட டி ம்.

இத்தைன காலம் இல்லாத வழக்கமா, வரி 
ேகட்க ஆபிஸ்காரங்க ேநரா வீ க க்கு வர ம் 
வரி ரசீ  ேகட்  வாங்கி பார்க்கற ம் நம்பர் 
குறிச்சிட்  ேபாயி இப்பிடி ேபான் ெசய்யற ம்.... 
எல்லாேம ஆச்சரியம்தான்!

ஏன் இப்பிடி  ஆபிஸ்லயி ந்  வரவங்கைள 
ேகட்டா  ‘‘எங்க க்ெகல்லாம் ெபரிய அதிகாரி 
ெடல்லில ந்  வந் க்காக.. அவங்கதான் 
கூட்டம் ேபாட்  ேபசி இப்பிடி ெசய்ய 
ெசால்றாங்க.  நாங்ெகன்ன ெசய்ய?ங்கறாங்க 
. நாம என்ன ேபச என்ன ெசய்ய ?’’... 
இ த்தாள் சாந்தி.

‘‘ஒ  தரம் வந்தா பரவாயில்ைல. தனியா 
ஒ க்க ... நாலஞ்சு ேபரா ேசர்ந்  வார  
ஒ க்க ....  இேதாட இந்த மாசம் அஞ்சாவ  
தாட்டி ஆச்சு’’ என்றாள் காளீஸ்வரி.

ேபான மாசம் வந்தைத ட் ட்ட ? என்றாள் 
சேராஜா

‘’எப்ேபா நடக்க ேவண்டிய குப்ைபத்ெதாட்டி 
எலக்ச .... நடக்காம இ த் கிட்ேட ேபானா 
அதிகாரிக பன்னாட்  இல்லாம என்ன 
ெசய் ம்... பத்  தரெமன்ன  தாட்டி கூட 
வ வாங்க....’’ என்றாள் ெசல்வி.

வார  மட் மா ? ட் க்கு பத்  தாட்டி 
ேபான் ேவற ெசய்யறாங்க! பத்தம்ப  கட்டின 

ட்  வரிெயல்லாம் ஆயிரமாயிரமா ஏத்தி 
ெசால்றாங்க... அைதக் ெகாஞ்சம் குைறங்க  
ேகட்டா கூட தனியா ட்ெட த்  ைவ  
ெவக்கமில்லாம ெசால்றாங்க!  யாரப்ப ட்  
காசுக்கு யா  ஆைசப்படற ?? ஊம்ம்... 
எட் க்கு ேகட்கும் ெபரிய ெதாண்ைடக்காரி 
ராமாயி இன்ெனா  கைதய ஆரம்பிச்சாள்.

‘‘அதிகாரிெயன்ன உன்ற அப்ப ட்  

ஆளாக்கும்... எம்மாம் ெபரிய ெசாத் க்காரி 
- ன் ன ா ம்  ெ ப ா ற ங் ைக ய  ந க் க ற 
அவிேசகங்கணக்கா வரி கட் ங்க தாயி  
ட் த்தர....’’ என்  எதிர்பாட்  பாடினான் 

ராச ைர.
‘‘ெசல்வி ெசால்றாப்ல ேதர்தல நடத்தியி ந்தா 

இவங்க எ க்கு தானாவதியாக ம்? என்ன 
வசதி ேவ ம், எவ்வள  வரி கட்ட ம்  
க ன்சிலர்க ேகட் ட்  ேபாறாக... அ க்குதான 
நாம  ேவணாெவய்யில்ல க கி ஓட் ப்ேபாட்  
உக்கார ைவக்கிேறாம்’’ என்  பதிலடி தந்தாள் 
ராமாயி.

‘‘ஆமாக்கா அவங்க இ ந்தால் நாம 
ஏனிப்பிடி சீரழியேறாம் ! தண்ணி சரியா 
வரைலன்னா ராத்திரிபகல் பார்க்காம அவிய 
ட்ல ேபாயி எ ப்பிக் ேகப்ேபாம்!’’  ெசல்லாயி 

அங்கலாய்த்தாள்.
‘‘பதவி காசுபணம்  எைத ம் எதிர்பார்க்காம 

நமக்கு  ப ா பட்ட  அன்னத்ைத ம் 
மேனாைவ ம் நல்லா ேநாகடிச்சாச்சு. இனி 
யா  நமக்கு ஓசில பண்ைணயம் பார்ப்பாங்க’’  
என்றாள் பரிமளா.

‘ ‘அ க்கு  ந ம்ம  க ால்ல  விழ 
ே வ ண் டி ய வ ை ள  த ை ல ல  க் கி 
ெவப்ேபாமாக்கும்’’ ெவ க்ெகனக் ேகட்டாள் 
ெசல்லாயி.

இந்தப் ேபச்சு கா ல விழ அன்னத்ேதாட 
மனசு பழசுக்கு தாவிச்சி.

மல்லிப்  மணக்குற ஊைர விட்  
ெபாைழப்  ேதடி வந்தவ நா . மேனாேவா 
இேத ஊர் எல்ைலையக் காக்கற ேகாட்ைட 
மாரியம்மைன விட்  வடக்கால இ க்கற இந்த 
ேவட்ைட மாரியம்மைன ேதடி வந்தாள்.

அெதன்ன ேவட்ைட மாரியம்மன்  
ஆச்சரியமா இ ந் ச்சி . தப்  ெசய்யறவங்க 
யாரானா ம் தப்ப விடாம ேவட்ைடயாடி ம்  
ெசான்னாங்க . ஹூம் அவங்க பைடச்ச 
உசுைரேய ேபதம் பார்த்  உசுர்நிைலல 
தட்டறெதல்லாம் இந்த அம்மேனாட உலகத் ல 
தப்பில்ைலேயா?  ெப ச்சுடன் நிைனைவத் 
ெதாடர்ந்தாள்.

தண்ணியி க்கற இடம் ேதடி பல ர் 
பறைவகள் வந்  ேசர்ர மாதிரி ெபாழப்  
இ க்கற பக்கம் ம சங்க வர  சகஜமா 
ேபாச்சி! இ ல இரத்த உறெவன்ன? ேவற 
சனெமன்ன? தாயா ள்ைளயா நாங்க பழக 
எ ம் தைடயில்ைல  பழகிேனாம்.

நாங்க வந்தப்ப ஊர் இ ந்த இ ப்ெபன்ன? 
இப்ேபா இ க்கற நிைலெயன்ன? அங்ெகான் ம் 
இங்ெகான் மா வீ க! பாக்கிெயல்லாம் 

திக்கா தான்! தல்ல வந்தவ நா .. 
எம்பின்னாடி வந்தவ மேனா.

பத் வீ  தள்ளினா பைழய ஊ . அவங்க 
எங்க க்கு பத்தி ப  வ சம் ன்ன 
வந்தவங்க . ஆனா தனித்தனியா வரைல 
. பக்கத்  ஊர்க் கா  ேதாட்டங்கைள 
பாக்க டியாம வித் ட்  ஒண்ணா வந்த 
கூட்டம் ஒ  பக்கம் . ேரா ல பா  இ த்  
ெநச  ெசய்யற கூட்டம் இன்ெனா  பக்கம் 

. ன்ெனா  காலத் ல ெநச  ெசஞ்ச 
வாசமி க்க கம்ெபனி வாசைல மிதிச்ச சனம் 
ெகாஞ்சம். இப்பிடி ெரண்   சாதிசனங்க 
ஒண்ணா அங்கங்க இடம் வைளச்சு ேபாட்  
வாழ ஆரம்பிச்சி ந்தாங்க!

எங்க கா ம் ெபாறம்ேபாக்குதானாம் . 
ஆனா ஆ ங்கட்சி ஆ  ெவற்றி.. ஏேதேதா 
தகி தித்தம் ெசஞ்சு அவேராட ெசாந்த மியா 
மாத்தி ைசட் ேபாட்  வித்  சம்பாரிச்சிட்டா . 
தண்ணிக்கு பைழய ஊர் சனங்க கால்ல 
ைகல வி ந்  ெகஞ்சி வாங்கி ழங்கினவங்க 
எப்பிடிேயா தண்ணிக்கு ஏற்பா  ேவ ம்  
நிலம் வித்தவர்கிட்டேய விடாம அைலஞ்சு 
ேகட்ேடாம்.  அவ ம் சரின்  மனசிளகி 
விக்காம இ ந்த ஒ  ைசட்ல ேபார் ேபாட்  
தர ெரண்  வ சமாச்சி . ெகாஞ்ச காலம் 
பிரச்ைனயில்ைல. பிறகு ேபார் தண்ணி ம் 
வத்திப்ேபாக தி ம்ப ம் தண்ணிப்பிரச்ைன 
தைல க்கிச்சு.

ெபாற  அந்த ஊ க்கு ெபா வா 
ேபார் ேவ ம், ேரா , ைலட் கம்பம், வீதி 
ைலட் , க க்கு தண்ணி கெனக்சன்  
ஒவ்ெவாண் க்கா நகராட்சி ஆபிஸுக்கு 
அைலஞ்சு திரிஞ்ேசாம்.  டியாத விசயத் க்கு 
எல்லாைர ம் அைழச்சிட்  ேபாயி சண்ைட 
ேபாட்  ெசய்ய ெவச்ேசாம் . அப்பதான் 
அரசாங்கம் இன் ம் ஆ மாசத் ல ஊராட்சி 
ேதர்தல்  ேததி ெசால்லாம ெமாட்ைடயா 
அறிவிச்சு .

அ வைரக்கும் ஊைரப் பத்தி கவைலப்படாம 
இ ந்த ஒ  கூட்டம் ேதர்த க்கு  திட்டம் ேபாட்  
ரகசியமா ேவைல ெசய்ய ஆரம்பிச்ச . அ க்கு 
வாகா ெபா ேபார் இ ந்த ைசட்ல பிள்ைளயார் 
ேகாவில் கட்ட ம்  கிளப்பி விட்ட . எல்லார் 
வாயில ம் அடிபட்ட இந்த ேபச்ைச யா  
ஆரம்பிச்ச ன்  யா க்கும் ெதரியா .

பைழய ஊ க்குள்ள சாதிக்ெகா  ேகாவில் 
இ ந் ச்சி .அ ம்ேபாக அங்கங்க பிள்ைளயார் 
ேகாவி ம் இ ந் ச்சி. இங்கத்த சனங்க அங்க 
ேபாயி கும்பிட் கிட்  இ ந்தாங்க. அதனால 
நாங்க ம் தனியா ேகாவில் ேவ ம்  
நிைனக்கைல.

இங்ெகா  ேரசன் கைட இ ந்தால் 
ெபாம்பைளங்க அைலச்சல் குைற ேம  
தாசில்தாைரப் பார்த்  ேபசி ஏற்பா  ெசய்ய 
தா க்காபீஸுக்கு அைலஞ்சு திரிஞ்ேசாம்.  
ஆனா ம் கூட வர ேவண்டிய சனங்க குைறய 
காரணம் ெதரியாம கவைல ம் மண்ைடக் 
குைடச்ச மா இ ந் ச்சி. அதிகாரிக ம் 
ேரசன் கைட ஏற்பா  இப்ேபா டியா ம்மா  
ெசால்ல காரியம் ஆகறப்ேபா ஆகட் ம்  
ெகாஞ்ச நாைளக்கு விட் ட்ேடாம்.

‘’எந்தப் பதவி ம் இல்லாம சனங்க க்காக 
பா படற. உன் ைகல பதவி இ ந்தா இன் ம் 
அதிகமா சனங்க க்கு பயன்ப ேமக்கா 
‘’  பக்கத் ட்  பரிமளா ேகட்க அைத 

ைளயிேலேய கிள்ளினாள் அன்னம். பிறகு 
பல ம் ‘’நீங்க ெரண்  ேப ம்தான சனங்க 
பிரச்ைன தீர இ வைர ன்ன நின்னீங்க 
.யாராச்சும் நின்னாதான சனங்க க்கு 
நல்ல ’’  ேபச ஆரம்பிச்சதால அ ம் 
சரிதா  ேதாணிச்சி. மேனாைவ நி த்தலாமா  
நான் ேகட்க அவங்க ம் சரின்  ெசால்லி 
மேனாகிட்ட ம் ேபச ஆரம்பிச்சாங்க. அவ ம் 

தல்ல தயங்கினா ம் பிறகு சரின்  
ஏத் கிட்டாள்.

க ா சு பணம்  ய ா  கு ப்ப ா ங் க  
ேயாசிச்சு மேனாேவ வீட்ல ேபச அவங்க ம் 
சரின்  ெசால்ல ைககாசுல ெடபாசிட் கட்டி 
ேவட்பாளரானாள் .  நா ம் பரிமளா ம் 
ேசர்ந்  ஆ க்கு ெகாஞ்சம் காசு ேபாட்  
மேனான்மணி ேப ம் ேபாட்ேடா ம், அதிகாரிக 

தந்த சின்ன ம் ேபாட்ட ேநாட்டீஸ் அடிச்சு 
தின ம் வீ வீடா கு த்  ஓட்  ேகட்ேடாம். 
பார்க்கறவங்க கிட்டெயல்லாம் மறக்காதீங்க  
ெசால்லிப் பழகிேனாம். கூட வர்றவங்க க்கு 
வீட்லேய டீ காபி ெவச்சு தந்ேதாம். உற்சாகத் ல 
எதிர்ப்  ஏ ம் ெதரியைல! உ தியா 
ெஜயிப்ேபாம்  நம்பிேனாம்.

ஆனா அப்பிடி நடக்கைல. ேரசன் கைட 
கட்ட ேவண்டிய இடத்ைத பிள்ைளயார் 
ேகாவிலா மாத்தின கூட்டம் ரகசியமா வீ வீடா 
ேபானாங்க . ‘‘தானா ன்னாடி வந்  
நமக்காக பா படற  ேவற... பதவி  வந்த 
பின்னாடி நம்மள மாதிரி ேமசாதி சனம், அவ 
வாசல்ல நின்னா... ச்சீ.. நிைனக்கேவ கூசு ! 
சட்டி பாைன ேவ மா  நம்மைள ெகஞ்சி 
கூத்தாடி வித்  வயி  வளக்கறவ.... ேகாவில் 
விேசசம், ேபாலீஸ்ேடசன் பஞ்சாயத் , அட! 
நம்ம கு ம்பத் லேய ஒ  பஞ்சாயத் .. 
அவ ட்  வாசல்ல நிக்க டி மா? நாம் சனம் 
ேவறானா ம் அவ ன்னாடி உசத்திதான.. 
அைத ட் க் கு க்க டி மா? அேதாட அவ 
ஒ  ெபாட்டச்சி அவைளப் ேபாயி’’  தனியா 
ஆம்பிைளக கிட்ட இந்தக் குர ம் ேசர்ந் ச்சு. 
எப்படிேயா பலவிதமா ேபசி ேமசாதி  ெசால்ற 
ெரண்   சாதிசனத்ைத ஒண்ணாக்கி ேபசி 
மனைசக் கைலச்ச ல எல்லாம் கைலஞ்சு 
ேபாச்சி!

பிறகு பகிரங்கமா ேகாவில்ல கூட்டம் ேபாட்  
எல்லார்க்கு ன்ன ெபா வா ேபசற மாதிரி 
ேபசி அங்கி ந்த எல்லா சாதி சனங்க ம் 
தைலயாட்ட பைழய ஊர்ல இ ந்த ெபரிய 
தைலக்கட்  மகன் ேகாபாைல ேவட்பாளராத் 
ேதர்ந்ெத த்தாங்க. காசு பண ம் தைலக்கு 
இவ்வள ன்   வசூல் ேபசி டிச்சாங்க. 
ெஜயிச்சு க ன்சிலரா ம் ஆனாங்க.

ேதர்தல் டிஞ்ச பின்னாடி ைபப்படில ஒ  
சின்னப் பிரச்ைன வர மேனாைவ ேந க்கு 
ேநரா சாதிய ெசால்லி’ நீெயல்லாம் தைலவியாக 
நிைனச்சா ட் ேவாமா? அெதல்லாம் எங்க 
தைலவ  ெசால்ற மாதிரிதான் எல்லா நடக்கும் 
ெதரிஞ்சுக்ேகா  நாக்குேமல பல்லப்ேபாட்  
ெசல்லாயி ேபச மனெசாடிஞ்சு ேபானா மேனா.

ெசல்வி ம் பரிமளா ம் இன் ம் சில ம் 
உக்காந்  ேபசிப்ேபசி மாஞ்சு ேபானாங்க. 
கலர்கலரா பலவித ெகாடி பறக்க ஊர்ல 
பறக்காத ெகாடிதான் இத்தைனக்கும் பின்னால 
இ க்கு ன்  விசயம் ெதரிஞ்சவங்க ெசால்ல 
நாம இன் ம் ெதரிஞ்சுக்க ேவண்டிய ேசதிகள் 
நிைறய இ க்கு  ரிஞ்ச .

அவ  ெஜயிச்சு ெரண்  வ சத் ல 
எட்டிப் பார்த்த க் ெகாடிைய ெவச்சுதான் 
சில விசயங்கைள ரிஞ்சுகிட்ேடாம். ஊர்ல 
இல்ைல  நிைனச்ச கட்சி ரகசியமா ேவைல 
ெசஞ்சு, பணங்காசு ெசல  ெசஞ்சு ேகாவா  
அந்தக் கட்சிக்காரன்ேன ெதரியாதபடி மைறச்சு 
ெபா வான ஆளா ஊர்க்காரங்க கிட்ட காட்டி 
எல்லார் ஓட்ைட ம் பி ங்கி ெஜயிக்க ெவச்ச 
வித்ைத ேபசித்தீரைல
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வணிகமயமாகிவிட்ட வழிபாட் ைற
( ன்பக்கத் ெதாடர்ச்சி)

ெபரிய விழா என்  
விளம்பரப்ப த் ம் 
ெசவிலியர் வழிபாட்டின் 

வர்கள், மக்களின் 
ேவண் தல்கைள 

தலீடாக்கி குறிப்பிட்ட 10 
தினங்களில் பல லட்சம் 
பாய்கைள ேகாவில்கைள 

ேநாக்கி குவிக்க 
ெசய் வி ம் உபாயத்ைத 
அறிந் ைவத் ள்ளனர். 

தமிழ்நாட்டின் 
ெப ம்பான்ைமயான  
மாவட்டங்களிலி ந் , 
10 நாள் தசரா 
விழாவிற்கு ெசாந்த 
கிராமங்க க்கு வ ைக த ம் 
ெப ம்பாலான உைழக்கும் மக்கள், 
தங்கள் ேசமிப்ைப டிந்த மட் ம் 
ெசல  ெசய் ம் ைறைய, வழிபாட்  

ைறயாக மாற்றியைமத் ள்ள  
இன்ைறய அரசாங்க ம், மக்களின் 

டநம்பிக்ைக ம்.
காப் க்கட்டி, ேவஷமிட் , 

ேவண் தைல நிைறேவற்ற வ ம் 
மக்களின் ேசமிப்ைப கைரப்பதி ம், 
தி விழா வசூல் என்ற ெபயரில் 
மக்களிடமி ந்  பணத்ைத கரந்  
வி வதி ம் கந் வட்டிக்காரர்கைள 
மிஞ்சி நிற்கிற  இந்த தசரா தி விழா. 

தவில், நாதஸ்வரம், கரகாட்டம், 
காவடியாட்டம், ஒயிலாட்டம் என்  
ேபாய்க்ெகாண்டி ந்த கிராம 
தசரா கு க்கள் நடத் ம் கிராமிய 
கலாச்சாரமிக்க நிகழ்ச்சிகள், இன்  
டிஸ்ேகா, ஆபாச நடனம் என்  தவறான 
பரிணாம வளர்ச்சி ெபற் , மக்களிடம் 
வசூலிக்கப்ப ம் பல லட்சம் பாய்கைள 
ஆபாசத்திற்ெகன வாரி இைறக்கிறார்கள். 

ேம ம், தசரா கு  நடத் பவர்கள் 
குறிப்பிட்ட தங்கள் சாதி 
ெபயைரக்குறிப்பிட்  கு வின் ெபயைர 
அைமப்ப , ேபனர்கள் ைவப்ப  
என சாதியத்ைத ெகா ந் விட்  
எரியச்ெசய் , ச கத்தில் ேவற் ைமைய 
வளர்க்கும் விஷமிக க்கு ஆதரவாக ம் 
இத்தி விழாைவ பயன்ப த் கின்றனர். 

இந்தக்ெகாண்டாட்டங்களின் ந வில் 
தான் வா ம் கிராமத்தின் அடிப்பைட 
பிரச்சைனகைள ம், தன் கு ம்பத்தின் 
வ ைம நிைலைய ம் மறந் வி ம் 
மயக்கநிைலக்கு தள்ளப்ப கின்றனர் 
உைழக்கும் மக்கள். 

தி விழாக்காலம் டிந் , 
மீண் ம் தம் பிைழப்ைப ேதடி ேவ  
மாவட்டங்க க்கு ெசன்ற ம், தன் ஊர் 

ன்ேனறாத நிைலபற்றிய கவைல ம், 
கு ம்பச் சூழ்நிைல ம் அ த்த 
ேவண் த க்கு தயாராகச்ெசால்லி 

டநம்பிக்ைக வ டத்தின் இதரநாட்கைள 
இ ள் சூழ்ந்ததாக்கிவி கிற . 

தசரா நாட்களில் மட் ம், 

குலேசகரன்பட்டினம் சுற் வட்டார 
கிராமங்களில், பல லட்சம் பாய்  
அளவிற்கு வசூல் மற் ம் கைடகளில் 
வணிகம் நைடெப கிற . ைறயான 
ேபாக்குவரத்  வசதிகள் ெசய்யப்படாத 
சூழலில், ெப ம் லாரிகளில் மக்கள் 
வந் ெசல்வதால், ேபாக்குவரத்  
தைடப வ ம், மின்பகிர்மான 
கழகத்தின் அ மதியில்லாமல் பல 
இடங்களில் மின்சாரம் தி டப்ப வதால் 
மின்வாரியத்திற்கு இழப் ம், விழா 

டிந்த  சில வாரங்க க்கு சுற்  
வட்டார கிராமங்களில் மின்தைட ம் 
வ டாந்திர வழக்கமாகிவிட்ட . 

தண்ணீர், ேபாக்குவரத் , கல்வி 
ேபான்றவற்றில் மிக ம் பின்தங்கி ள்ள  
குலேசகரன்பட்டினம் சுற் வட்டார 
கிராமங்களில் அரசாங்கம் ேகாவில்களால் 
எத்தைன ேகாடி வ மானம் 
வந்தா ம் வாரிச் சு ட்டிக்ெகாண் , 
கிராம ேமம்பா  என்பதில் 
என் ம் அலட்சியப்ேபாக்குடேன 
நடந் ெகாள்வதால், 
அடிப்பைடப்பிரச்சைனகள் 
தீராப்பிரச்சைனயாக உள்ளன.

இக்கிராமம் சார்ந்த ெவளி ர்வாழ் 
மக்க ம், விழா மற் ம் ேகளிக்ைகக்காக 
மட் ேம ஊ க்கு வந் ெசல்லாமல், 
ச க அக்கைறேயா  ெசயல்பட்டால், 
மாற்றங்கள் உண்டாவ  உ தி. 

குலேசகரன்பட்டினம் ேபான்ற 
வழிபாட் த்தலங்கள் மட் மல்ல, 
தமிழகம் ைமக்கும் வழிபாட்ைட 
வணிகம் சூழ்ந் விட்ட . ஒ  நாைளக்கு 
இத்தைன ேகாடி வசூல் என்  ெப ைம 
ேபசுவதிேலேய அைனத்  தரப் ம் 

ம் ரமாக உள்ளனர். 

இத்தைகய டநம்பிக்ைககளிலி ந்  
மக்கள் மீண்  வந்  தம் மீ  மக்கள் 
நம்பிக்ைக ெகாண்டால் மட் ேம, 
வளமான வாழ்க்ைகயிைன தம் சந்ததிகள் 
உட்பட அைனவ க்கும் வழங்க டி ம் 
என்ப  வணிகம் சூழ் உலகில் வா ம் 
அறிவார்ந்த ச கத்திற்கு ரியாத 
உண்ைம.

பார்லி பாத்
ேதைவயானைவ:

ெசய் ைற:

குறிப் : 
 நன்றி: ஆேராக்கியமான வாழ்  க ல் பக்கம்

உைதத்த காைல த்தமிட்ட ம சிகள்உைதத்த காைல த்தமிட்ட ம சிகள்

ெதாடர்ச்சி: அ த்த பக்கம்

வ ம் தினம் தினம் ஒ  ைற
வாசலில் ஒ  பறைவ..
ெமௗனேம என் ெமாழிெயனத் ெதரிந் ம்
என்னிடம் ஏேதா ேபசும்..
ெசால்வ  எனக்குப் ரியாெதனி ம்

ப்  ரகசியம் ெசால் ம்..
அ  எ திய ரசித்த பல கவிைதகள் ெசால் ம்..
அதன் கூட்டத்ைத
அதன் பயணத்ைத
அதன் வாழ்ைவ
அதன் இறைகப்பற்றி
அதற்குப் ேபச ஆயிரம் உண் ..
ஒ  நாள் அ  ெசால்ல ஆரம்பித்த
இைர ேதடிப் ேபான கைதைய..
பல ைமல் ரம் பறந் ம்
நீேரா உணேவா கண்ணில் படவில்ைலயாம்..
அப்ேபா  தான் என் வீ  கண்ட ..
ெம வாய் இறங்கி என் வாசல் வந்த ..
ைக கால் ந க்கத் டன்
பார்த் க் ெகாள்ள கூட யா மின்றி
தனியாய் நான் தவிப்பைதக் கண்ட ..
அன்  தல் என்பால் நட்  ெகாண்ட ..
தினம் தினம் வ ம் ேபச்சுக் ெகா க்கும்
இந்த நட்  ெதாட ம் என் ச்சு வைரக்கும்..
இப்படிக்கு
குரலிழந்  உறவிழந்  வா ம் ஒ  வேயாதிகம்..

கவிைத
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இரா. தங்கப்பாண்டியன்

தளம் ஆகஸ்ட் இதழில் தவிப்  என்ெறா  சி கைத 
இலங்ைக எ த்தாளர் ச. இராகவன் எ திய . 
மலர்விழி குழந்ைதயாக இ க்ைகயில் சிங்கள 

ஆர்மிக்காரர்கள் தந்ைதையக் ெகான்  வி கிறார்கள். 
தாய், தம்பி டன் வா ம் மலர்விழி தாயின் ஆைசப்படி 
ேமற்படிப்  பயிலாமல் இயக்கத்தில் ேசர்கிறாள். 
இயக்கத்திலி ந்த மாறைன கயல்விழி காதலித்  
தி மணம் ெசய் ெகாள்கிறாள். மலர்விழி ஒ  
குழந்ைதக்கு தாயாைகயில் இ தி கட்டப் ேபார் 

ழ்கிற . அவ க்கு இயக்கத்திடமி ந்  அைழப்  
வ கிற . அவ க்கு பதில் அவ ைடய கணவன் 
ேபா க்குச் ெசல்கிறான். அவள் வசிக்கும் பகுதி 
ஆர்மி வசம் வர அவள் குழந்ைத, தா டன் இடம் 
ெபயர்கிறாள். அவள் கண் ன்னாேலேய தாயின் 
தைல ண்டிக்கப்ப கிற . நிைல குைல ம் மலர்விழி 
குழந்ைதையத் வாயால் ேபார்த்திக்ெகாண்  
பா காப் த் ேதடி அைலகிறாள். வி தைலப் லி 
இயக்கத்தில் ஒ  நாேள ம் இயங்கியவர்கள் 
ேசாதைன சாவடியில் ெபயர் விவரங்கைளப் பதி  
ெசய் ெகாள் மா  சிங்கள இரா வம் அறிவிக்கிற . 
அவள் குழந்ைதைய ஒ  ெபண்ணிடம் ெகா த் விட்  
ெபயைரப் பதி  ெசய்கிறாள். அதற்கு பிறகு அவள் 
அதிலி ந்  ெவளிேயற டியவில்ைல. 

ஈழத் தமிழ் ெமாழியில் எ தப்பட்ட  இக்கைதயில் 
‘ வாய்’ என்கிற ெசால் வாசிக்கப் திதாக இ ந்த . 
லம்ெபயர் எ த்தாளர் தாமைரச்ெசல்வி ‘யாேரா  

ேநாேவாம்? ‘ என்கிற சி கைதயில் இச்ெசால்ைலப் 
பயன்ப த்தியி க்கிறார்.

‘ வாயால் கத்ைத டிக்ெகாண்  அ தாள்’. 
அகர தல்வன்  எ திய ேகாமா சக்தி என்கிற 
சி கைதயில் ‘ ேராஸ் நிற வாயில் ‘ என்பதாக 
ஓரிடம் வ கிற . ஜீவகுமாரன், நவீன் ேபான்றவர்களின் 
கைதகளில் இச்ெசால்ைல நிைறய இடங்களில் 
காண டிகிற .

தமிழ் இலக்கணத்தில் , சீர் ேமாைன வைககளில் 
கீழ்க்க வாய், ேமற்க வாய் என இ  வைககள் 
இ க்கின்றன. வியட்நாம் நாட்டில் பின்ஹ் வாய் 
என்ெறா  மாகாணம் இ க்கிற . 

சில நாட்க க்கு ன்  ேக ேகாட நகரில் ‘ வாய் 
மட் ம் அணிந்  ேப ந்தில் ஏறிய வாலிபன்’ என்கிற 
ெசய்தி பரபரப்பிற்கு உள்ளான . அ  என்னதாம் 
வாய்?

ண்  , டவல்  இ  ெசாற்களின் ேசர்க்ைக 
வால் - வாய் என ம வி வந்தி ப்பதாக ம ர்நாதன் 

ஆய்   குறிப்பி கிற . ேம ம் அவர், ெகா ம்பில் 
வா ம் தமிழர்கள் பகுதியில் ண்  என்றால்  
ெபண்கைள ேகலி ெசய் ம் ெசால்லாக இ க்கிற . 
ஆகேவ அவர்கள் கம் ைடக்கும் ண்ைட வாய் 
எனப் பயன்ப த் கிறார்கள் என்கிறார். ண்  , 
வாய் இரண் ம் ஒன் தான் என்றா ம் இவ்வி  

ெசாற்கைள ம் பயன்பாட்டில் ைவத்தி ப்பவர்கள் 
இ ப்பில் கட்டிக்ெகாண்  குளிக்க அவர்கள் ேத வ  
வாையத் தான்.
இதிலி ந்  நாெமா  டி க்கு வர டி ம், 

வாய் என்ப  ெபரிய ண்  எனலாேம!

அண்ட ர் சுரா

திய ெசால், பைழய ேதடல்

‘துவாய’

‘நலம்’ பகுதிக்குத் தகவல்கள், கட் ைரகள், குறிப் கள் வழங்க வி ம் ேவார்  மின்னஞ்சல் வழியாகப் பின்வ ம் கவரிக்கு அ ப்பிடக் ேகட் க்ெகாள்கிேறாம்: vannakkathirnalam@gmail.com

‘நலம்’ கூ ம் தகவல்கள்...

உைதத்த காைல 
த்தமிட்ட ம சிகள்

( ன்பக்கத் ெதாடர்ச்சி)
பாவம் மேனாதான் ெவட் ப்பட்ட வாைழ கணக்கா 

சாஞ்சு ேபானா. ேதாத் ப் ேபான  அவ க்கு ெபரிய 
விசயமில்ைல. தன்ைன சாதியா பார்த்  ஒ க்கினைததான் 
ஏத் க்க டியாம தவிச்சாள். அக்கம்பக்கத்  கள்ல 
எந்த விேசசம்னா ம் ‘‘அக்கா அம்மாகிட்ட ெசால்லி 
நல்லதா ெரண்  பாைன ெகாண்  வாங்கக்கா. நல்லதா 
திரி நிக்கற மாதிரி விளக்கு ெகாண்  வாங்கக்கா’’  
உரிைமேயாட ேகட்டவங்க க்கு அைதேய ேகவலப்ப த்தி 
ேயாசிக்க ம் எப்பிடி டிஞ்ச ? அ ல சில ேபர் ஓட் க் 
ேகக்க எங்க கூட ம் வந்தாங்க. மனசுல ஒண்ைண 
ெவச்சுகிட்  நம்மகிட்ட நடிச்சி க்காங்க பார்  ெசால்லிச் 
ெசால்லி மாஞ்சு ேபானாள்.

‘அக்கா’ என பரிமளா ேதாள் ெதாட்  உ க்க ம் 
அன்னம் தன் சிந்தைனயிலி ந்  வி பட்  ‘என்ன ?’ 
என்ப  ேபால் அவைளப் பார்த்தாள்.

ஒ  மாசமா உன்ற ஊட் க்கு சனங்க நைடயா 
நடக்கு ங்க. என்னக்கா ெசய்யப் ேபாேற? என்றாள்.

‘ ‘ெசல்லாயி மாதிரி சில ேபர் இன் ம் அேத 
த்திேயாட இ க்கறாங்க. ஆனா ேநத்  வந்த பரமசிவம் 

அவங்க எங்கைள க்கி ெவச்சு ேபசினப்ேபா அந்த 
நிமிசம் சரின்  ேதாண மயங்கிட்ேடாம். ெபாற  அவங்க 
எங்கைள நடத் றைத மட் மில்ைல இ வைர தாயா 
ள்ைளயா பழகின அலா தீ , ர் சாமி  எல்லாைர ம் 

நடத் ற விதத்ைதப் பார்க்கறப்ேபா இந்தப் ள்ைள மேனா 
மட் மில்ைல. நாங்க யா ேம எப்ப ம் அவங்க க்கு 
சரிசமமா நிக்க டியா ன்  ரிஞ்சுகிட்ேடாம். பழெசைத ம் 
மனசுல ெவச்சுக்காம எப்ப ம் ேபால எங்க க்கு 
அ சரைணயா வந்  நில் தாயின்  ேபசறப்ேபா என்ைன 
என்ன ெசய்யச் ெசால்ற பரிமளா?’’ எனக் ேகள்விைய 
அவளிடேம தி ப்பினாள் அன்னம்.

அவர் ெசால்ற ம் சரிதான். நீரடிச்சு நீர் விலகா ங்கிற  
ெசாந்த பந்தத் க்கு மட் மா? நம்மைள மாதிரி தாயா 
ள்ைளயா பழகின சனங்க க்கும் ேசர்த்  தான்! 

நம்மகிட்ட இ க்கறெதல்லாம் இந்த நம்பிக்ைக மட் ம் 
தான்... அ ல ெகாஞ்சம் அவங்க க்கும் த ேவாம்! 
அ க்ெகன்ன காசா பணமா... என்றாள் பரிமளா.

 ‘‘ெமாத்தமா ப க்ைக ேபாட்ட மேனாைவப் பார்த்தா 
கண் ல இரத்தம் வ . அடப்பாவிகளா, பதவிக்காக 
நல்ல மனசுகைள விஷம் ெவச்சு ெக த் ட்டீங்கேள  
ஆத்திரமா வ . இப்ேபா வரிைய அதிகரிக்க ம் 
வசூலிக்க ம் தீவிரம் காட் ற அதிகாரிக ேவகத்ைத பார்த்தா 
ேவெறன்ன விபரீதம் வ ேமா ெதரியைல’’ என்றாள் உடன் 
வந்த ெசல்வி.

‘‘அைதத் த க்க  ேவட்ைட மாரியம்ம க்கு சக்தி 
இ க்கா  நமக்கு ெதரியா . சனங்க மனசுல ஆழமாப் 
பதிஞ்ச விஷப்பல்ைல பி ங்க யற்சி ெசஞ்சு பைழயபடி 
எல்லாைர ம் ஒண்  ேசர்ப்ேபாம்’’  நம்பிக்ைகயா 
அன்னம் ேபச அைதக் ேகட் க் ெகாண்டி ந்த இ வரின் 
கண்க ம் பிரகாசித்தன. 

ேகாவில் சாட் க்கு கம்பம் நடறைதெயாட்டி ெபண்கள் 
ேபாட்ட குலைவெயாலி கம்பீரமா காத் ல வந்  அவங்க 
ேபச்ைச ஆேமாதித்த .

ெசாத் ப் பத்திரத்தில் 
பிைழ தி த் வ  எப்படி?
மா பா க டன் ெசாத்திைன 

வி ற் ப ை ன  ெ ச ய் ய 
யற்சி  ெசய் ம்ேப ா ,  பல 

ேகள்விகள் ெசாத்ைதவாங்கும் நபர் 
எ ப்பக்கூ ம்!

நக்கீரேர... என் பாட்டில் பிைழயா? 
ெசாற்சுைவயிலா அல்ல  ெபா ட் 
சுைவயிலா என சிவன், நக்கீரைரப் 
பார்த்  ேகட்ப  ேபான்ற ஒ  
வசனம் தி விைளயாடலில் உண் .  
அ ேபால, என் பத்திரத்தில் பிைழயா? 
ேநா சான்ஸ்.  இ க்கேவ இ க்கா  
என  ைதரியமாக  இ ப்பவர ா 
நீங்கள்? இேதா உங்க க்காக சில 
ேகள்விகள்...

1. தலில் உங்கள் பத்திரத்தில் 
உங்களின் ப் ெபயர், அைடயாள 
அட்ைட, ேரஷன் கார்டில் உள்ள 

கவரி, வய  ேபான்றைவ சரியாகக் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ளனவா?

2 .  அே த ே ப ா ல  உங்கள் 
ெசாத்திைன விற்பைன ெசய்தவரின் 
விவரங்கள் , அவர  அைடயாள 
அட்ைட மற் ம் ல ஆவணத்தில் 
குறிப்பிட் ள்ள விவரங்க டன் ஒத்  
ேபாகின்றனவா?

3. பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ல ஆவணத்தின் விவரங்கள் , 

ேததி, பத்திர எண், ெசாத்  விவரம் 
ேபான்றைவகள் சரியாகக் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ளனவா?

4 .   உங்கள்  பத்திரத்தில் 
குறிப்பிட் ள்ள ெசாத்  விவரங்களான 
ெசாத்தின் விஸ்தீரணம் , சர்ேவ 
எண்கள், உட்பிரி  எண், கிராம எண், 
ெபயர், பிளாக் எண், மற் ம் நான்கு 
மால் எனப்ப ம் நான்கு எல்ைலகள் 
அதன் அள கள் அைனத் ம் ல 
ஆவணத் டன் சரியாக உள்ளனவா?

5. உங்க க்கு விற்பைன ெசய்த 
நபர், அந்த ெசாத்திைன கிரயம் 
ெபற்றபின் , அந்த ெசாத்தின் தன்ைம 
மாறி இ ப்பின் அதன் விவரங்கேளா 
அல்ல  ெசாத் க்காக திய 
விலாசம் ெகா க்கப் பட்டி ந்தால் 
அ  குறித் த  விவ ர ங் க ேள ா 
ெதளிவாக உங்கள் ஆவணத்தில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ளனவா?

ேமேல கூறப்பட்ட ஒவ்ெவா  
விஷயத்ைத ம் பத்திரம் பதி  
ெசய் ம் ன் கவனமாகப் பார்க்க 
ேவண் ம் .  இவற்றில்  எ ம் 
தவறாகக்  குறிப்பிடப் பட்டி ந்தால், 
அதைன நிவர்த்தி ெசய் ம்விதமாக, 
உங்க க்கு விற்பைன ெசய் , 
ஆவணம் ஏற்ப த்தி ெகா த்த அேத 
நபரால் அந்தப் பிைழையத் தி த் ம் 
விதமாக ஏற்ப த்தி தரப்ப ம் 
ஆவணம்தான் ‘பிைழ தி த்தல் 
பத்திரம்’ (Rectification Deed) 
எனப்ப கிற .

நான் ெசாத்  (மைன / வீ ) 

வாங்கி பல ஆண் கள் ஆகிவிட்ட ; 
வீ ம் கட்டி விட்ேடன். இப்ேபா  சிறிய 
பிைழ உள்ளெதன ெதரிகிற . இந்த 
பிைழ தி த்தல் பத்திரம் அவசியமா 
என்றால், உங்க க்கு விற்பைன 
ெசய்தி ந்த நபர், பிைழையத் தி த்தி 
பத்திரம் பதி  ெசய் தர தயாராக 
இ க்கும்பட்சத்தில், அந்தப் பிைழைய 
சரிெசய்  ெகாள்வ தான் நல்ல .  
இல்ைலெயன்றால் பத்திரத்தின் 
ெசாத்  விவரமான , பட்டா டன் 
ெபா ந்தி வரா .

பத்திர ம், பட்டா ம் உங்கள் 
ெசாத்தின் அ பவ அள க டன் 
ெபா ந்தா . இந்த மா பா க டன் 
அந்த  ெசாத்திைன  விற்பைன 
ெசய்ய யற்சி ெசய் ம்ேபா  பல 
ேகள்விகள் ெசாத்ைத வாங்கும் 
நபர் எ ப்பக்கூ ம் . ெசாத்தின் 
விைல நிர்ணயத்தில், இந்த விஷயம் 

க்கியப் பங்கு வகிக்கும்.
இந்தப் பிைழயான  ஆவணத் 

தயாரிப்பின்ேபா  தவறான தட்டச்சு 
காரணமாகேவா, பைழய எண், திய 
எண், குழப்பத்தினாேலா, ேல அ ட் 
ெபயர் அதன் அங்கீகாரம் குள படி 
களினாேலா ஏற்பட வாய்ப் ள்ள .  

ெசாத்  விஸ்தீரணத்தின்(அள ) 
ேவ பா  குறித்த மாற்றம் தவிர, 
ேவ  எந்த ஒ  தி த்தத் க்கும் 
அதிக த்திைர கட்டணம் ெச த்தத் 
ேதைவயில்ைல. அதிக விஸ்தீரணம் 
மாற்றப்பட்டால், வித்தியாசப்ப ம் 
விஸ்தீ ரணத்தின்  த் திை ர த் 
தீர்ைவயாக ,  அரசு  நிர்ணயம் 
ெசய் ள்ள வழிகாட்டி மதிப்பீட்டின்படி 
(Guide Line Value) கட்டணம் 
ெச த்த ேவண் ம். கண் பிடிப்பதில் 
அதிக  காலதாமதம்  இ ந் , 
அப்ேபாைதய அரசு வழிகாட்டி மதிப்  
உயர்த்தப் பட்டி ப்பின், தற்ேபாைதய 
மதிப் க் கான வித்தியாசப்ப ம் 

த்திைரத்  தீர்ைவைய  உரிய 
கட்டணத் டன் ெச த்த ேவண் ம்.

எனேவ, பத்திரம் எ தியபிறகு 
கூ தல் கவனத் டன் படித் ப் 
பார்ப்ப ம், லப் பத்திர விவரங்கள் 
ச ரி ய ா க  இ க்கிறத ா  என்  
கவனிப்ப ம் வீண் ெசல கைள ம் 
அைலச்சைல ம் தவிர்க்க உத ம்பகிர் : இராமநாதன் காஞ்சி ரம்

ெதரிந் ெகாள்ேவாம் கவிைத

எைதப்பற்றி ேபசலாம்….?
உைரயாடல் ெதாடங்கு ன்
உன்னிடமி ந்  வ ம்
வழக்கமான
வினாவி தான்..

என்னிடம் நீ
எைதப்பற்றி இ வைர

ைமயாக ேபசியி க்கிறாய்…?

நம்மி வ க்குமிைடயில்
நீயிட்டி க்கும் ேகா
ெமல்லியதா… வல்லியதா.
அ  பற்றி நீெயான் ம்
ெசால்லியதில்ைல….

எல்லா காலங்களி ம்
நீேய ெதாடங்கி
நீேய ேபசி
நீேய டித் ைவக்கும்
நிகழ்  எப்படி
உைரயாடல் என்
ெபயர் சூட் கிறாய்….?

எைதச்ெசான்னா ம் 
கவனிக்காமலி ந்
எதிராளியின்
வார்த்ைதகைள
நமத் ப்ேபாகச் ெசய் ம்
வல்லைமைய எங்கி ந்  கற்றாய்..?

ஆச்சரியமாக இ க்கிற …
பாசிஸத்ைத விளக்க
எங்ெகங்ேகா உதாரணங்கைளத் 
ேதடிக்ெகாண்டி க்கிறாய்.
உனக்குள்ளி ப்பைத
மைறத்திட் .

நமத்தல்…நமத்தல்…

“ம“மங்ைகயராய் பிறப்பதற்ேக நல்ல மாதவம் ங்ைகயராய் பிறப்பதற்ேக நல்ல மாதவம் 
ெசய்திட ேவண் மம்மா” என்ப   கவிமணி ெசய்திட ேவண் மம்மா” என்ப   கவிமணி 

ேதசிக விநாயகம் பிள்ைளயின் கூற் .!ேதசிக விநாயகம் பிள்ைளயின் கூற் .!

உண்ைமதான். ெபண் என்பவள் தன் வாழ்நாளில் உண்ைமதான். ெபண் என்பவள் தன் வாழ்நாளில் 
பல ப வங்கைள கடக்கிறாள். பல ப வங்களில் பல ப வங்கைள கடக்கிறாள். பல ப வங்களில் 
வாழ்கிறார்.வாழ்கிறார்.

பல ப வங்கள் என்ப  வய  அடிப்பைடயில் பல ப வங்கள் என்ப  வய  அடிப்பைடயில் 
பார்க்கும் ேபா  ேபைத (5-7) ெப ம்ைப (8-11) பார்க்கும் ேபா  ேபைத (5-7) ெப ம்ைப (8-11) 
மங்ைக (12-13) மடந்ைத (14-19) அரிைவ (20-25) மங்ைக (12-13) மடந்ைத (14-19) அரிைவ (20-25) 
ெதரிைவ (25-31) ேபரிளம்ெபண் (32-40) என்  பல ெதரிைவ (25-31) ேபரிளம்ெபண் (32-40) என்  பல 
படிகைள தாண்டிய .படிகைள தாண்டிய .

எல்லா ப வ நிைலகளி ம் விட ஒ  ெபண் எல்லா ப வ நிைலகளி ம் விட ஒ  ெபண் 
“ப வ மங்ைக” காலகட்டத்தில் எதிர் ெகாள் ம் “ப வ மங்ைக” காலகட்டத்தில் எதிர் ெகாள் ம் 
மனச்சிக்கல்கள் உண்ைமயில் அதிகமானைவ.மனச்சிக்கல்கள் உண்ைமயில் அதிகமானைவ.

தாய், தந்ைத, உற்றார், உறவினர், தாய், தந்ைத, உற்றார், உறவினர், 
கூட் க்கு ம்பம், நல்ல கலாச்சார வாழ்க்ைக ைற கூட் க்கு ம்பம், நல்ல கலாச்சார வாழ்க்ைக ைற 
என பா காப்  உணர் கேளா  வளர்க்கப்பட்ட என பா காப்  உணர் கேளா  வளர்க்கப்பட்ட 
காலங்களிேலேய வளர் இளம் ெபண்கள் காலங்களிேலேய வளர் இளம் ெபண்கள் 
எதிர்ெகாண்ட பிரச்சைனகள் எராளம்.எதிர்ெகாண்ட பிரச்சைனகள் எராளம்.

அப்படிெயன்றால், இன்ைறய நிைலயில் அப்படிெயன்றால், இன்ைறய நிைலயில் 
ெசால்ல ம் ேவண் மா?ெசால்ல ம் ேவண் மா?

நவநாகரீக வாழ்க்ைக ைற, பா காப்பற்ற நவநாகரீக வாழ்க்ைக ைற, பா காப்பற்ற 
வாழ்க்ைக ைற,  நவீன வைலதளங்கள், வாழ்க்ைக ைற,  நவீன வைலதளங்கள், 
ஆண்ட்ராய்  அைலேபசி தல் மின்னஞ்சல் ஆண்ட்ராய்  அைலேபசி தல் மின்னஞ்சல் 
வைரயி ம் நல்ல கல்வி, சுய சம்பாத்தியம், வைரயி ம் நல்ல கல்வி, சுய சம்பாத்தியம், 
தனித் மான வாழ்க்ைக என ேவைல மற் ம் தனித் மான வாழ்க்ைக என ேவைல மற் ம் 
படிப் க்காக ெபற்ேறாைர பிரிதல் ேபான்ற எல்லாக் படிப் க்காக ெபற்ேறாைர பிரிதல் ேபான்ற எல்லாக் 
காரணங்க ம் ெபண்கள் மனச்சிக்கல்க க்கு காரணங்க ம் ெபண்கள் மனச்சிக்கல்க க்கு 
வித்தி கின்றன.வித்தி கின்றன.

வளர் இளம் ெபண் என்ப  “மங்ைக-மடந்ைத” வளர் இளம் ெபண் என்ப  “மங்ைக-மடந்ைத” 
ப வம் இரண் ம் ேசர்ந்த . “மங்ைக” என்ப  ப வம் இரண் ம் ேசர்ந்த . “மங்ைக” என்ப  
ெபண் ப்ெபய் ம் ப வம். “மடந்ைத” என்ப  ெபண் ப்ெபய் ம் ப வம். “மடந்ைத” என்ப  
ப்ெபய்திய பிறகு ெபண்களின் உடலில் ஏற்ப ம் ப்ெபய்திய பிறகு ெபண்களின் உடலில் ஏற்ப ம் 

பலவித ெபண்ைம ஹார்ேமான்கள் மாற்றத்தால் பலவித ெபண்ைம ஹார்ேமான்கள் மாற்றத்தால் 
மனதளவில் ஒ  தனி உலகம் (வண்ணமயமான) மனதளவில் ஒ  தனி உலகம் (வண்ணமயமான) 
அைமத்  கற்பைன பட்டாம் ச்சிகள் சிறகடிக்க அைமத்  கற்பைன பட்டாம் ச்சிகள் சிறகடிக்க 
கன கள் ெகாண்  கிறங்கிக்ெகாண்டி க்கும் கன கள் ெகாண்  கிறங்கிக்ெகாண்டி க்கும் 
ப வம்.ப வம்.

இந்த ப வத்திற்கு “மடந்ைத” என்  ெபயரிட்  இந்த ப வத்திற்கு “மடந்ைத” என்  ெபயரிட்  
இ ப்பதாேலேய நாம் உணரலாம் மடந்ைத இ ப்பதாேலேய நாம் உணரலாம் மடந்ைத 
என்றால் எைத ம் சரிவர ரிந்  ெகாள்ளாமல் என்றால் எைத ம் சரிவர ரிந்  ெகாள்ளாமல் 
“ேகாங்கு மாங்காய்.!” ேயாசிப்ப  ெசயல்ப வ  “ேகாங்கு மாங்காய்.!” ேயாசிப்ப  ெசயல்ப வ  
என்ப  தான்.என்ப  தான்.

எவ்வள  ெபரிய அறிவாளிப் ெபண்க ம் எவ்வள  ெபரிய அறிவாளிப் ெபண்க ம் 
றக்காரணிகள் ெகா க்கும் ண்டல்க க்குக்கு றக்காரணிகள் ெகா க்கும் ண்டல்க க்குக்கு 

எளிதில் ஆளாகி நன்ைம எ , தீைம எ , எளிதில் ஆளாகி நன்ைம எ , தீைம எ , 
எைதச்ெசய்தால் நல்ல , எைதச்ெசய்யக்கூடா  எைதச்ெசய்தால் நல்ல , எைதச்ெசய்யக்கூடா  

என ஆராய்ந்  ெசயலாற் ம் நிைல மறந்  என ஆராய்ந்  ெசயலாற் ம் நிைல மறந்  
ேபாகும் ப வம்.ேபாகும் ப வம்.

இ வைர வளர்ந்த இளம்ெபண்கள் “இவள் நம் இ வைர வளர்ந்த இளம்ெபண்கள் “இவள் நம் 
ெபண் தானா?” என்  நிைனக்கும் அள க்கு ெபண் தானா?” என்  நிைனக்கும் அள க்கு 
சடாெரன மனமாற்றத்திற்கும் உள்ளாவ ம் சடாெரன மனமாற்றத்திற்கும் உள்ளாவ ம் 
உண் .உண் .

ஏேதா ஒ  மாைய ெவளிக்காரணிைய நம்பி ஏேதா ஒ  மாைய ெவளிக்காரணிைய நம்பி 
இ வைர வளர்த்   வந்த ெபற்ேறாைர ெவ த்  இ வைர வளர்த்   வந்த ெபற்ேறாைர ெவ த்  
ஒ க்குவ , மிதமிஞ்சிய ேகாபம், சகிப்பின்ைம, ஒ க்குவ , மிதமிஞ்சிய ேகாபம், சகிப்பின்ைம, 
இயலாைம, ெவ ப் க் குணம், கீழ்ப்பணியாைம இயலாைம, ெவ ப் க் குணம், கீழ்ப்பணியாைம 
என எல்லாம் ேசர்ந்  “மனச்ேசார் ” ேநாயில் என எல்லாம் ேசர்ந்  “மனச்ேசார் ” ேநாயில் 

டி ம் அபாயத்திற்கு ெபண்கைள தள் கிற .டி ம் அபாயத்திற்கு ெபண்கைள தள் கிற .

ஒ  மனநல ம த் வர் என்ற ைறயில் ஒ  மனநல ம த் வர் என்ற ைறயில் 
வளர் இளம் ெபண்கள் மனரீதியான வளர் இளம் ெபண்கள் மனரீதியான 
பாதிப் க்குள்ளாகாமல் இ க்க என்ன ெசய்ய பாதிப் க்குள்ளாகாமல் இ க்க என்ன ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  சில வழிகைள எ த் ைரக்க ேவண் ம் என்  சில வழிகைள எ த் ைரக்க 
கடைம ணர் டன் வி ம் கிேறன்.கடைம ணர் டன் வி ம் கிேறன்.

கவனம் சிதறாைம
ேநாக்கம் ஒன்ேற ெசய ம் அ ேவ என்ப  ேநாக்கம் ஒன்ேற ெசய ம் அ ேவ என்ப  

ேபால், ப வத்தில் கல்வி தான் உயர்வாழ் க்கு ேபால், ப வத்தில் கல்வி தான் உயர்வாழ் க்கு 
வழிகாட்டி. எனேவ கல்வி மீ  கவனம் குவிப்ப  வழிகாட்டி. எனேவ கல்வி மீ  கவனம் குவிப்ப  
தான் நல்ல .தான் நல்ல .

சலனம் அடக்குதல்
நம்ைம ேநாக்கி வ ம் ஈர்ப்  அம் கைள நம்ைம ேநாக்கி வ ம் ஈர்ப்  அம் கைள 
சலனமில்லாமல் எதிர்ெகாள்ள பழகிக்ெகாள்வ  சலனமில்லாமல் எதிர்ெகாள்ள பழகிக்ெகாள்வ  
நல்ல .நல்ல .

எவ ட ம் கவனம் ேதைவ 
நம்பி ஏமாந்தல், நயவஞ்சக ேபச்சுக்கு நம்பி ஏமாந்தல், நயவஞ்சக ேபச்சுக்கு 
அடிைமயாதல் பின்  வ ந் தல் என்ப  அடிைமயாதல் பின்  வ ந் தல் என்ப  
இல்லாமல் இ க்க வைலதளங்களில் ழ்காைம, இல்லாமல் இ க்க வைலதளங்களில் ழ்காைம, 
ேதைவயற்ற சுய விளம்பரம், வீணான கூடா நட்  ேதைவயற்ற சுய விளம்பரம், வீணான கூடா நட்  
இவற்ைற தவிர்த்தல் நல்ல .இவற்ைற தவிர்த்தல் நல்ல .

சூழ்நிைலைய ைகயா தல் 
நம்ைம த மாறச்ெசய் ம் ேமாசமான, நம்ைம த மாறச்ெசய் ம் ேமாசமான, 
அசாதாரணமான சூழ்நிைலகைள அசாதாரணமான சூழ்நிைலகைள 
உணர்ச்சிவசப்படாமல் ெபா ைம காத்  உணர்ச்சிவசப்படாமல் ெபா ைம காத்  
ைதரியத் ட ம், தன்னம்பிக்ைக ட ம், ேபாராட்ட ைதரியத் ட ம், தன்னம்பிக்ைக ட ம், ேபாராட்ட 

குணத் ட ம், அறி ப் ர்வமாகச் சிந்தித்  குணத் ட ம், அறி ப் ர்வமாகச் சிந்தித்  
ைகயா தல் அவசியம்.ைகயா தல் அவசியம்.

இளம் ப வத்தில் ஏற்ப ம் மனக்காயங்கள் வளர் இளம் ப வத்தில் ஏற்ப ம் மனக்காயங்கள் வளர் 
இளம் ப வத்தில் ெபண்க க்கு மனப்பதட்டம், இளம் ப வத்தில் ெபண்க க்கு மனப்பதட்டம், 
மனப்பயம், மனச்ேசார்  மற் ம் எண்ணச்சுழற்சி மனப்பயம், மனச்ேசார்  மற் ம் எண்ணச்சுழற்சி 
ேநாய், ஹிஸ்டீரியா என மனம் சம்பந்தப்பட்ட ேநாய், ஹிஸ்டீரியா என மனம் சம்பந்தப்பட்ட 
ேநாய்கள் வர காரணமாக அைமந்  வி ம்.ேநாய்கள் வர காரணமாக அைமந்  வி ம்.

எனேவ இ தியாக நான் கூற வி ம் வ  எனேவ இ தியாக நான் கூற வி ம் வ  
நாள்பட்ட சீக்கானா ம் ெதாடர்ச்சியான மன நாள்பட்ட சீக்கானா ம் ெதாடர்ச்சியான மன 
தியானப் பயிற்சியின் லம் ெபா ைம, அைமதி, தியானப் பயிற்சியின் லம் ெபா ைம, அைமதி, 
சமேயாசித த்திக்கூர்ைம, சலனமின்ைம, சமேயாசித த்திக்கூர்ைம, சலனமின்ைம, 
கவனம் சிதறாைம ேபான்றவற் டன் ேபாராட்டக் கவனம் சிதறாைம ேபான்றவற் டன் ேபாராட்டக் 
குணம், ற்ேபாக்கு சமத் வ சிந்தைனகைள குணம், ற்ேபாக்கு சமத் வ சிந்தைனகைள 
மனதில் வளர்த்  ச கத்திற்கு ன் தாரண மனதில் வளர்த்  ச கத்திற்கு ன் தாரண 
வழிகாட்டிகளாக வளர் இளம் ெபண்கள் வளர வழிகாட்டிகளாக வளர் இளம் ெபண்கள் வளர 

டி ம். வளர ேவண் ம் என இளம் ெபண் டி ம். வளர ேவண் ம் என இளம் ெபண் 
தளிர்கள் அைனவைர ம் ேகட் க்ெகாள்வ டன், தளிர்கள் அைனவைர ம் ேகட் க்ெகாள்வ டன், 
அவர்கள் மகிழ்ச்சி டன் வாழ வாழ்த் கிேறன்.அவர்கள் மகிழ்ச்சி டன் வாழ வாழ்த் கிேறன்.

  மனநல ம த் வர்,  அரசு ம த் வமைன,  மனநல ம த் வர்,  அரசு ம த் வமைன,  
அந்தி ர்அந்தி ர்

நல
ம்

நல
ம் வளர் இளம் ெபண்கள் எதிர்ெகாள் ம் 

மனநலப் பிரச்சைனகள்   டாக்டர் எஸ்.கவிதாடாக்டர் எஸ்.கவிதா
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தளிர்களின் ைகவண்ணம்தளிர்களின் ைகவண்ணம்

FHªijfŸ  ó§fhFHªijfŸ  ó§fh

கவிைத
நவகவி

சு சு ப்  ேவண் ம்சு சு ப்  ேவண் ம்
சி. விநாயக ர்த்தி

எல்.லக் ஷண்யா

ம.வித்யாசிறீ

நண்பர்கேள! தஞ்ைசயில்
பாக்கு மரங்கேள
பார்ைவக்கு அதிகம் ேதான் ம்.
பண்ைணயார்கள் எ ம்

க்கு மரங்க ம் 
க மரங்க ம்
பச்ைச மரங்க க்கு இைடயில்
பச்ைசரத்தம் உறிஞ்சி வளர்ந்தகைத 
ெவகுகாலமாய்
ெசால்லப்படாத ேசாகக்கைத.

க மரங்கள் நிைறந்த அந்த காவிரி 
மியில்

திைச ெதரியாமல் தவித்தவர்க்கு
திைசகாட்டி மரமாய் வ கிறார்
கர்நாடகத்தில் இ ந்  பிஎஸ்ஆர்!

கர்நாடகத்தில் இ ந்  தஞ்ைசக்கு
காவிரி நதி மட் மா வந்த ?
பிஎஸ்ஆர் எ ம் ெப நதி ம்
அங்கி ந்ேத வந்த !

ெபான்னி எ ம் தி நதி
தஞ்ைச மண்ணின்
நஞ்ைச வயல்களில் பாய்ந்த !
பிஎஸ்ஆர் என் ம் ெப நதி
தஞ்ைச மக்களின்
ெநஞ்ச வயல்களில் பாய்ந்த !

அந்த நதியின் நதி லம்
சாதிய அ க்கின் உச்சி க  எனி ம்
பள்ளத்ைத ேநாக்கிேய பாய்ந்த !
பள்  பைறகளின் 
உள்ளத்ைத ேநாக்கிேய பாய்ந்த !

அந்த நதிக்கு வி தைல தாகம்!
நதியின் தாகத்ைத
பாரதம் வ ம் பரவி இ ந்த
பரங்கிப் பாைலவனம் பரிகசித்த !
அவர் மண்ைட உைடத் ,
ெசாரிந்த கு தியில்
தன் தாகம் தீர்த் க் ெகாண்ட  !

படிப்ைபத் றந்  வி தைலப் ேபார் எ ம்
பாரதப் ேபாரில் இறங்கிய பிஎஸ்ஆர்
தஞ்ைசக்கு வந்தார்; அங்கும்
படிப் " றந்த "பண்ைணயடிைமக் 
குழந்ைதகள்!

பண்ைண அடிைமக் குழந்ைதக க்கு
பண்ைணயின் எ ைம மா கைள
 எண் ம் அளேவ
எண்ணறி  இ ந்தால் ேபா ம்என
எண்ணமிட்ட  நிலப்பிர த் வம்!
இப்படித்தான் அவர்கள் படிப்ைப
 " றந்த "!அதாவ  இழந்த !

ேபனா ைம டன் அடிைமகளின் சம்பந்தம்
ெப விரல்ேரைகைய தடவ மட் ம்
இ ந்தால் ேபா ெமன 
எண்ணமிட்ட  பண்ைணயார் த்தி !

த்தகத்தின் எ த்  வரி குழந்ைதக்கு 

அறி கம் ஆவ  அபச்சாரம் ஆன !
தந்ைதயின் கில் த ம்பாய் பதிந்த
ச க்கு வரிகேள குழந்ைதக்கான
அரிச்சுவடி வரியாய் அறி கம் ஆன !

வ ைமயின் பாரத்தால் அடிைமயின்
வைளந்  ேபான குத் தண்  ெகாண்
ேமழிெசல்ய ம் திட்டமிட்டி க்கும்
ேமட் க்குடி! ஆனால் பிஎஸ்ஆர்
பண்ைணயார்களாம் ெபாலிகாைளக் 
கூட்டத்ைத
வசக்கி அடக்கும் உழ ேகால்களாய்
நீட்டித் தட்டி குத் தண் கைள
 ேநர் ெசய்தார்!

அ வைர அ ைகயால் சிவந்த
பண்ைணயடிைமகளின் விழிகள்

தன் ைற ஆக்ேராசத்தால் சிவந்தன!

நிலத்ைதக் கீறிய உழவனின் 
ெநஞ்ைசக் கீறி
ெபான் கத் க்கான
ெபான்ேனர் உ தார் பி எஸ் ஆர்!

ெபான்னியின் த்திரர்கள்
ெசந்ெநல்பயிைர மட் மல்ல
ேசற்  வயல் ேதா ம்
ெசங்ெகாடிைய ம்
நாற்றாய் நட் வளர்க்கும்
நவ க உத்திைய ம் பிஎஸ்ஆர்
நாட்டினார்! நிைல நாட்டினார்!

ஆைனைய ம் ேசைன ம் கட்டி
பண்ைணயம் ெசய்த பண்ைணயார் 
மத்தியில்
உழ  ேகாைலக் கூட
ஒத்திக்கு ைவக்கும் ஏழ்ைமயில் 
ெகாத்தடிைமக்கூலி விவசாயிகள்!

பிஎஸ் ஆர் அங்கு தான் ேசரிகளில்
பிரசன்னம் ஆகிறார்!
ஆண்ைடையக் கண்
 "ஆைனகட் கிறான் 
ேசைன கட் கிறான் எனஅஞ்சாேத!
வாைனக் கட் ம் வல்லைம
உன் ேதா க்குண்  உணர்" என்றார்.

அந்த பண்ைணயடிைமகள்
ஒ நா ம் தங்கள
ஓைலக்குடிைசயில் உட்கார்ந்தபடி
சூரிேயாதயத்ைத ம் பார்த்ததில்ைல
சூரியாஸ்தமனத்ைத ம் பார்த்ததில்ைல.
பகல் ம் பாதி இர க்கு ேம ம்
பண்ைணயடிைமச் ேசவகம் அவர்க க்கு.

பரந்  விரிந்த பண்ைண வயலின்
கழனித் தண்ணீரிேலேய
பகலவனின் உதய அஸ்தமன பிம்பத்ைத
பார்க்குமா  பணிக்கப்பட்டனர்!
அண்ணாந்  ஆண்ைடையப் பார்ப்ப
அபச்சாரம்!
அண்ணாந்  சூரியைனப் பார்ப்ப ம்
அபச்சாரம் ஆகும் அள க்கு

ஆண்ைடகள் ராஜ்ஜியம் அங்ேக நடந்த .

ஒ  ேவைள உற்  சூரியைனப் பார்த்தால்
உள்ள ம் ஒளி ெபற்  வி ம் என
கட்டைளயிட ம் தயங்கா
கர  தட்டிய பண்ைணயார் பண்பா !

ஆனால்இந்த
இ ட் க் குப்பங்களில் கிடந்த
இ ளாண்டிகள் ஒவ்ெவா வரின்
இதயத் ள் ம்
ஒவ்ெவா  சூரியக் குஞ்சு
அைட காக்கப்ப ம் அதிசயத்ைத
பிஎஸ்ஆர் கண்  பிரம்மித் ப் ேபானார்!

அவர்க க்குள் க த்தரித்த
சூரியப் பிைறகைள
வட்டச் சூரியனாய் வளர்த்ெத க்கும்
பிரசவ ைவத்தியம் பி எஸ் ஆர் பார்த்தார்!

மா  ேபா ம் சாணத்ைத
மா  கூட ரசித்  கர்வதில்ைல.
ேமாப்பம் பிடித்  கம் சுளிக்கும்.
மாட் க்கு சாணம் மலம்.

பண்ைணயடிைமகளான மனித மா கள்
பண்ைண மா கைள விட
மலிவாய்ப் ேபாயின; அதனால்
சாணிக் கைரசைல, சர்க்கைர
சீனிக் கைரசலாய்
ப கும் படி பணிக்கப்பட்டனர்.

மா கள் விைலக்கு வாங்கப்பட்
அ த்த பண்ைணயில் ேவைல ெசய்யலாம்.
பண்ைணயடிைமகளான பாமர மா கள்
தப்பித்தவறி அ த்த பண்ைணக்கு 
சம்மதம் இன்றி ேவைலக்குப் ேபானால்
தப்பிப் பிைழப்ப  சாத்தியம்அல்ல!

மா  என்றால் ெசல்வம் என்
அன்ைனத் தமிழில் ஓர் அர்த்தம் உண் .
ஆனால் இந்த பாமர மா கள்
ெசல்வக் காசாய் மதிக்கப்படாமல்
ெசல்லாக் காசாய் மதிக்கப்பட்டன

பசு மா க க்கு, ல்
வயிறார தரப்ப ைகயில்
பாமர மா க க்கு ெநல்
கால் வயி ம் தரப்படவில்ைல.

இந்தப் பாமர மா கள்
ஒட்ட ஒட்டக் கறக்கப்பட்டனர்; அதனால்
வத்திப் ேபான ெதாத்தல் மா களாய்
பசித்த த தம் குழந்ைதக்கன் கள் ன்
பரிதவித்  நின்றனர்.

ைவக்ேகால் கன்றாய் பிள்ைள இ ப்பின்
பசியறியா தி க்குேம என
பதறின இந்த பாமரப்பசு மா கள்!

பண்ைணயடிைமகளின் குழந்ைதகைள ம்
ைவக்ேகால் கன் களாய்
பண்ைணயார்கள் மாற்றித் தந்
உபகாரம் ெசய்த உத்தமர் ஆகியி ப்பர்!

ஆனால் பண்ைணயார்களின்
அ த்த சந்ததிக்கான
 அடிைமகள் ேதைவப்பட்டதால்
அந்த உபகாரம் ெசய் ம் பாக்கியம் 
பண்ைணயார்கள்
ெபறாமல் ேபான "பிைழ "ேநர்ந்த !

மா கள் இைதத் தான் பி எஸ் ஆர்
மனிதர்கள் ஆக்கினார்!
ேகாபேம வராத இந்த 
ம் ம் மா க க்கு

ெகாம்  சீவினார்!
அந்தக் ெகாம்  நிலப்பிர த் வத்தின்
அடிவயிற்ைற ஊ விக் கிழித்த !

க்கில் சளி ம், வாயில் களி ம்,
உதட்டில் ேகாைழ ம், கண்ணில் பீைழ ம்
ஒட்டிக் கிடந்த ேசரிப் பிள்ைளகைள
ெதாட் த் க்கினார் ேதாளி ம் மடியி ம்!

வீதியின் பாதிப் தி குழந்ைதயின்
உடலில் ஒட்டிக் கிடந்த  ; இப்படி
உடைலேய ைடப்பமாக்கி
ெத வில் உ ண்  கிடந்தன
ேசரிப் பிள்ைளகள்.

எதிர்காலத்தில்
ஆண்ைடகளின் அரண்மைன ெப க்க
ேதாட்டியாகப் ேபாகும் அந்த ளிர் கள்
தங்கள் பணிக்கான ன் ஒத்தி ைகயாய்
தங்கைளேய இவ்விதம் ைடப்பமாக்கி
தைரயில் ரண்  தவழ்ந்தன ேபா ம்!

அகம் அழகாயி க்கும் மழைலயின்
கம் அழகாய்இ க்க பி எஸ் ஆர்

சளி சிந் வார்; தாயிடம் வாங்கி
எண்ெணய் ேதய்த்  வி வார்!

எண்ெணய் ேதய்ப்ப  என்ன பிரமாதம்?
தன்ைனத் ேதய்த்  மக்க க்கு
சந்தனமாய்த் ேதய்ந்த தைலவ க்கு
எண்ெணய் ேதய்த்  வி வதா பிரமாதம்?

அன்  வாசம் வீசும் ேசரியின்
கம்  வாசம் வீசும் கஞ்சிைய
அமிர்தமாய் ப கினார் அந்த அந்தணர்!

உைழப்பாளிகளில் தா ம் ஒ வர் எ ம்
வர்க்கப் ெப ைமைய ெபரிதாய் 
நிைனத்தவர்
வ ணப் ெப ைம பாராட்டத
வியப் மில்ைல விந்ைத மில்ைல!

ேதாழர்கேள!
ச க சாகரமாகிய ச த்திரத்தில்
ேபரைலயாய் தைலவர்கள்
பிறப்ெப க்கிறார்கள்! 
ஆனால்இந்த ஆழிப்ேபரைலகள்
அழிக்கும் சுனாமி அைலகள் அல்ல!

த் க்கைள ம் பவளங்கைள ம்
எண்ணரிய ெசல்வங்கைள ம்
ஆழங்களில் கண்ெட க்கும் 
அைலகள் இைவ!

மனித குலத் க்கு மாைலகட்டிச் சூட
வாரி எ த்  அவற்ைற வழங்கி விட்
ெசன்  வி கின்ன இந்த தீர அைலகள்!

என் ம் நீங்காத நிைனவைலகைள
மக்கள் ெநஞ்சில் த ம்ப விட்
மண் மாதாவின் மடிக்குள் ேபாய் 
சங்கமமாகிவி கின்றன இந்த
சரித்திரம் பைடக்கும் சாகச அைலகள்!
அப்படிப்பட்ட ேதார்
ேபரைலேய நம் பி எஸ் ஆர்!

அேதா பாரீர்!
வானம் நட்சத்திரத்ைத உதிர்த்தா ம்
தன் நட்சத்திரத்ைத உதிர்க்காமல்
தகத்தகாயமாய் பறக்கும் ெசங்ெகாடி!

ெசங்ெகாடியின் நட்சத்திரம்
தியாகிகளின் ஆன்மாவாய் இ ப்பதால்
ஊழிேய வந்தா ம்
உதிர்வதில்ைல!

அப்படிப்பட்ட 
தியாக சீலர்
ெசங்ெகாடிச் ெசம்மல்
பிஎஸ்ஆ க்கு
ெசவ் வணக்கம்!

ெசங்ெகாடிச் ெசம்மல் பிஎஸ்ஆர்ெசங்ெகாடிச் ெசம்மல் பிஎஸ்ஆர்

ேசாம்பல் மிக ம் ெக திெயன்
 ெசால்லி ைவத்தான் பாரதி..
நாம் ன்ேனற சு சு ப்
 நம  உைழப்பில் ேவண் ேம..

க்கள் ேதா ம் ேதென த்
 ஈக்கள் கூ  கட் ேம..
ஊக்கம் மிக்க ஈக்கள் ேபால
 உைழக்க ேவண் ம் தம்பி நீ!

ெசம்ைம வானம் விடி ம் ேபா
 சிறகடிக்கும் பறைவகள்
தம்பசிக்கு இைரையத் ேதடி
 சுற்றித் திரி ம் அழகு பார்!

சிறிய கவளம் கிைடத்த ேபா ம்
 ேசர்ந்ேத உண் ம் காகங்கள்..
கு வி, காக்ைக எங்கள் சாதி
 கூறி ைவத்தான் பாரதி..

சிவந்த க்குக் கிளிகள் பா
 சு சு ப்பாய் சுற்
அைவகள் ேபால சு சு ப்
 அ ம்  வயதில் ெப க நீ!

பி.நதியா
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